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داعم

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم  ، یتئارق ،  هسانشرس : 

 . یتئارق نسحم  داعم /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1363 هیمالسالا .  ، تاروشنملا  زکرم  ، مقب هیملعلا  هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  مق ]  : ] رشن :  تاصخشم 

 . 464 ص يرهاظ :  تاصخشم 

.322 یمالسا  ؛ تاراشتنا  رتفد  مق ،  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تسورف : 

لایر 175 کباش : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

داعم عوضوم : 

ق 4م 6 1363  /  BP222  : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید :  297/44 يدنب  هدر 

م 2-63 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان نخس 

تروص هب  هک  یتـئارق  نسحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تّجح  تاـفیلءات  لاس 75 ،  رد  نآرق  زا  ییاهـسرد  یگنهرف  زکرم  سیـسءات  اـب 
هّللادمحب دش و  هتشاذگ  زکرم  نیا  رایتخا  رد  لیمکت  حیحـصت و  تهج  دیدرگ ،  یم  رـشتنم  پاچ و  مرتحم  نارـشان  طسوت  هدنکارپ 

 . تفرگ رارق  رشن  ریسم  رد  يراتساریو  ینیبزاب و  زا  سپ  رون  ریسفت  هیلّوا  تادّلجم  اصوصخ  اهنآ  همه 

یم رـشتنم  زکرم  نیا  طسوت  ییاهن ،  يراتـساریو  اه و  یقرواپ  بلاطم و  لـیمکت  يرگنزاـب ،  ِلـحارم  ّیط  زا  سپ  زین  دـیحوت  باـتک 
 . ددرگ

قودنـص نارهت  یناشن :  هب  ار  دوخ  بلاطم  هدومن و  دنم  هرهب  دوخ  تارظن  تاداهنـشیپ و  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هک  تسا  دـیما 
 . دنیامن لاسرا   14185 یتسپ 586 / 

نآرقزا ییاهسرد  یگنهرفزکرم 
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فلؤم همّدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  اندّیس  یلع  هّللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هّللدمحلا 

ون لسن  هک  یهّجوت  دیسر و  پاچ  هب  یناوارف  ژاریت  رد  لبق  ياهلاس  رد  تماما  تّوبن و  لدع ،  دیحوت ،  ياه  باتک  دنوادخ  فطل  هب 
مه ار  داـعم  باـتک  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  تسا ،  هدرک  ادـیپ  یمالـسا  فراـعم  ياـه  باـتک  هعلاـطم  هب  یمالـسا  يروهمج  هیاـس  رد 

 . مسیونب

زا سپ  متـشادرب و  ییاـه  تشادداـی  مدرک و  هعلاـطم  دوـب  داـعم  هراـبرد  هک  ار  یتاـیاور  نآرق و  ماـمت  هرود  کـی  روـظنم  نیا  يارب 
رایتخا رد  مدومن و  حالصا  میظنت و  ناتسود  کمک  هب  یتافاضا  اب  یمالسا ،  يروهمج  يامیس  نآرق  زا  ییاهسرد  همانرب  رد  سیردت 

 . مداد رارق  پاچ 

باتک نیا  تاّیصوصخ 

دنوادخ هک  هدش  هتشون  يدایز  ياه  باتک  داعم  هرابرد  هچرگ 
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 : هلمج زا  تسا ،  ییاه  یگژیو  ياراد  باتک  نیا  اّما  دنک  تمحرم  گرزب  رجا  اهنآ  ناگدنناوخ  ناگدنسیون و  هب 

ار باتک  نیا  دصرد  اذل 95  تسا ،  هدمآ  باتک  نیا  رد  یّنـس  هعیـش و  ربتعم  عبانم  زا  ثیدح  دصیـس  نآرق و  هیآ  دصتفه  دودـح   1
اب ییانـشآ  يارب  دوش ،  تباث  لقع  لیلد  اب  دیاب  هک  داعم  لصا  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دهد و  یم  لیکـشت  ثیدح  نآرق و 

 . میرادن يرگید  هار  یحو  هارزج  نآ  تایصوصخ 

رد تسا و  هدش  همجرت  دازآ  یمک  تایاور  تایآ و  هک  دوش  یم  يروآدای  انمض  تسادخ ،  فطل  مه  نآ  هک  ملق  نایب و  یگداس   2
 . میا هدرکن  اورپ  نآ  ییابیز  تشز و  زا  هدوب ،  مومع  مهف  هب  تیانع  نوچ  اه  لثم  نایب 

یم یبوخ  کمک  ناراکمه  نامّلعم و  يارب  باتک  نیا  دـشاب ،  یم  هدـش  يدـنب  هتـسد  بلاطم  هب  زاین  يرادـسالک  رد  هک  اجنآ  زا   3
 . تسا هدش  میظنت  يرادسالک  کبس  هب  نآ  بلاطم  اریز  دشاب ،  دناوت 

 . تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  نآرق  تایآ  زا  ماهلا  اب  يدیدج  بلاطم  دنمدوس ،  ياه  يدنب  هتسد  دیفم و  رایسب  ياه  لثم  رب  هوالع   4

دای ییاملع  زا  دـندرک و  نشور  ار  ام  هار  یحو  ناـیب  اـب  هک  دـیتسرفب  دورد  ینامـسآ  ناربهر  هب  دـیدرب ،  يا  هرهب  باـتک  نیا  زا  رگا 
ییادهـش حور  هب  تشاد )  یباوث  رگا   ) ار نامراک  باوث  دیاب  دندیـشوک و  ایبنا  ثاریم  ظفح  رد  لد  نوخ  اب  اهنرق  لوط  رد  هک  دـینک 

ناشکاپ نوخ  اب  هک  مینک  راثن 
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 . دندرک مهارف  یعیسو  عاعش  رد  ار  لئاسم  هنوگنیا  رشن  هنیمز 

زیزع ماما  رب  مالـس  ناراوگرزب و  نآ  ّقح  رب  نانیـشناج  موصعم و  ماما  هدزاود  مالـسا و  زیزع  ربمایپ  اصوصخم  ایبنا  مامت  هب  مالـس  اـب 
گنج نیدوقفم  ارسا و  ادهـش و  رب  مالـس  مدناوخ و  سرد  ناشتمدخ  رد  هک  يدیتاسا  رب  مالـس  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر 

لـطاب و رب  ّقـح  يزوریپ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هدرب و  ناـیاپ  هب  ار  همّدـقم  نیا  دـنراد ،  ّقـح  اـم  ندرگرب  هـک  یناـسک  ماـمت  یلیمحت و 
 . مناهاوخ ار  ناربکتسم  رب  نافعضتسم 

تیاضر دروم  هک  هنوگ  نامه  ار  باتک  نیا  میناوتب  ات  امرف  تمحرم  ام  هب  تبرق  دـصق  هداس و  ِنایب  ناور ،  ِملق  فاص ،  ِمهف  ایادـخ ! 
 . میناسرب نایاپ  هب  تسا  وت 

 . میا هدرکوگتفگ  شنوماریپرد  هک  هدرارق  يزور  نآ  هریخذار  باتک  نیا  ایادخ 

یتئارق نسحم 

9/1/63

داعم هاگیاج 

ناهج ناسنا و  هدنیآ  هک  دنادب  دهاوخن  ای  دسرپن و  هک  تسیک  اریز  دراد ،  یهّجوت  لباق  هاگیاج  یناسنا  ره  ترطف  لقع و  رد  داعم ، 
حرطم همه  يارب  اهلا  ؤس  نیا  يرآ  تسیچ ؟  یگدـنز  زا  فدـه  هجیتن و  دـسر ؟  یم  اجک  هب  ام  شالت  رمع و  ناـیاپ  دوش ؟  یم  هچ 

 . تسا

 : میراد باوج  ود  اه  لا  ؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

رایـسب ار  وا  شالت  اهراک و  هجیتن  ناسنا و  ناهج و  هدـنیآ  درک ،  میهاوخ  نایب  هدـنیآ  رد  هک  یلالدتـسا  اـب  یهلا  ناـیدا  ماـمت  فلا : 
یهَتنملا ّکبر  یِلا  ّنءا  و  دیوگ :  یم  نآرق  دنناد ،  یم  شخب  حور  هدننک و  راودیماو  نشور 
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 . دشاب یم  تراگدرورپ  يوس  هب  نایاپ  تیاهن و  انامه  ( 1)

سءای كانرطخ و  رایـسب  دید  نیا  دنناد و  یم  یتسین  یناف و  کیرات ،  تسب ،  نب  ار  ناسنا  ناهج و  هدـنیآ  يّدام ،  ياه  بتکم  ب : 
 . دنرادن دوخ  هدیقع  يارب  مه  یملع  لیلد  هنوگ  چیه  ییاه  بتکم  نینچ  نیا  رب  هوالع  تسا ،  روآ 

ّالا مه  ْنِا  ٍملِع  نِم  َکلِذب  مَهل  ام  رهّدلا و  ّالا  انُکلُهی  ام  ییَحن و  ُتومَن و  اینُّدلا  اَُنتایح  ّالا  َیِه  ام  اولاق  و  دیامرف : یم  هراب  نیارد  نآرق 
(2  ) نوُّنظَی

مه دعبو  میراد  یتایحو  گرم  نآ  رد  مه  ام  هک  تسین  ایند  زور  دنچ  نیمه  زج  یگدنز  دنتفگ : دنرادن  تمایق  هب  نامیا  هک  یناسک 
 . دنک یم  دوبان  ار  ام  راگزور 

 . دنراد اهنآ  هک  تسا  یلطاب  یلایخ  مهَو و  يرس  کی  اهنت  هکلب  تسین ،  لیلد  ملع و  يور  اه  هتفگ  راکنا و  نیا  یلو 

يرطف ياه  هنیمز  اه و  هشیر 

هاگیبو هاگ  دـنراد و  ناسنا  يارب  ّتیدـبا  ساسحا  دوخ  ناج  قمع  رد  هاگآدوخان  یلو  دـنریذپ ،  یمن  ار  داعم  نابز  هب  يدارفا  هچرگ 
ّتیناسنا و دنتـسین  رـضاح  مسج ،  ندـش  هدیـسوپ  گرم و  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  لیلد  هک  دـنهد  یم  ناـشن  ییاـه  تمـالع  دوخ  زا 

 : مینک یم  نایب  اجنیا  رد  ار  اه  تمالع  نیا  زا  ییاه  هنومن  ام  دننادب .  هدش  تسین  دوبان و  ار  وا  یعقاو  ّتیصخش 

 . دنراذگ یم  مارتحا  دوخ  ناکاین  ربق  هب  داعم  نارکنم  مامت   1

 . . اه و هاگشناد  سرادم و  تاسس و  ؤم  اه و  نابایخ  يور  رب  ار  هدرم  ياه  ّتیصخش  مان   2
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 . دنراذگ یم  . 

 . دوش هدرب  یکین  هب  ناشمان  گرم  زا  دعب  هک  دنراد  لیم  اهنآ  همه   3

 . دنراذگ یم  دوخ  نادنزرف  يور  ار  دوخ  ناکاین  مان   4

 . دوشن دساف  ات  دننک  یم  ییایموم  ار  دوخ  ناگدرم  یهاگ   5

یم چیه  یتسین و  ار  ندرم  نانآ  نوچ  و  دراد ؟  یهیجوت  هچ  لامعا  لیبق  نیا  دنناد ،  یم  ناسنا  يدوبان  ار  گرم  داعم ،  نارکنم  رگا 
یم هربقم  هدش ،  چیه  تسین و  يارب  ارچ  یتسین و  مان  ینعی  هدرم  مان  چیه و  مارتحا  ینعی  هدرم  مارتحا  ناشدوخ  هتفگ  هب  سپ  دنناد ، 

نافلاخم هک  دهد  یم  ناشن  همه  اهنیا  يرآ  دـنیامن ! ؟  یم  يراذـگمان  ناگدرم  مان  هب  دـنراذگ و  یم  ربق  يور  لگ  هتـسد  دـنزاس و 
نیب زا  گرم  اب  هک  دـنراد  یناسنا  ّتیـصخش  ّتیناسنا و  حور ،  ياقب  هب  فیعـض )  رایـسب  هچرگ   ) ینامیا عون  کی  لد  رد  مه  داـعم 

 : میهد حیضوت  یمک  مه  زاب  دور .  یمن 

؟  دراد يریسفت  هچ  هدوب  خیرات  لوط  رد  هک  ناگدرم  ندرک  ییایموم  تسا ،  يدوبان  ندرم  رگا  یتسار 

دننک یم  راختفا  نانآ  هب  دنراذگ و  یم  دوخ  نادنزرف  يور  ار  دوخ  ناکاین  مان  اه  لسن  ماوقا و  ارچ  دنناد ،  یم  يدوبان  ار  گرم  رگا 
هقرف رد  دـننک و  یم  انب  نآ  ربق  رب  تمظع  اب  ياه  نامتخاس  دـنگنج و  یم  وا  اـب  دـنک ،  یمارتحا  یب  ناشردـپ  ربق  هب  یـسک  رگا  و   ؟

؟  دننک یم  نفد  سابل  ریشمش و  الط ،  دوخ ،  ناگدرم  هارمه  یّتح  ییاه 

یسک ایآ 
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نامتخاس چیه  ربق  رب  ای  دگنجب ؟  دروخ  یم  چیه  ربق  هب  هک  يدـگل  رطاخ  هب  ای  دراذـگب ؟  شدـنزرف  يور  ار  چـیه  مان  تسا  رـضاح 
مارتحا يادا  چیه ،  ربق  ربارب  رد  تسا  رـضاح  ناسنا  ایآ  دنک ؟  راختفا  چیه ،  مان  هب  ای  دنک ؟  نفد  ریـشمش  الط و  چیه ،  اب  ای  دزاسب ؟ 

(3 ( ؟  دنک

 . دـناد یم  خـیرات  رد  کین  مان  ار  قیوشت  لئاسو  زا  یکی  دـنک و  یم  یگنادواج  اقب و  ساـسحا  دوخ  ترطف  نورد  زا  ناـسنا  يرآ ، 
غاب و رسمه ،  اب  تسا ،  گنت  وا  يارب  ایند  تسا ،  تبرغ  ساسحا  ناسنا  ینورد  تاساسحا  زا  یکی  رگید  يوس  زا  وس و  کی  زا  نیا 
وا مه  هافر  لئاسو  همه  دـنک ،  یم  دوبمک  ساسحا  نورد  زا  زاب  يدـنچ  زا  سپ  یلو  دزاس ،  یم  مرگرـس  ار  دوخ  ًاتّقوم  مه  ترفاسم 

هسوسو نیا  مامت  متسه ؟  نمارچ  تسیچ ؟  شنیرفآ  فده  دسرپ  یم  یهاگ  دتفا ،  یم  یشکدوخ  رکف  هب  یهاگ  دنک ،  یمن  ریس  ار 
وا يارب  مسج  گنت ،  وا  يارب  شیگدرتسگ  مامت  اب  ناـهج  نیا  دـنک و  یم  تبرغ  ساـسحا  ناـسنا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ینورد  ياـه 

دوش و یم  ریـس  ناسنا  اجنآ  رد  هک  تسا  يزور  هب  نامیا  ياه  هنیمز  زا  یکی  زین  ساسحا  نیا  هک  تسا  نادـنز  وا  يارب  اـیند  سفق و 
ساـسحاًالثم تسا .  دوـجوم  نوریب  رد  ینورد  هسوـسو  ساـسحا و  زاـین و  ره  خـساپ  اریز  دـسر ،  یم  شفادـها  اـهوزرآ و  ماـمت  هب 

بآ و اب  یگنشت 
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 . دوش یم  هداد  خساپ  داعم  اب  مه  تبرغ  ساسحا  ییوشانز و  اب  توهش  ساسحا 

اه هشیر  حیحص  تیاده 

: داد خساپ  نآ  هب  ناوت  یم  هنوگ  ود  تسا ،  ناسنا  داهن  رد  هک  یساسحا  ره 

 . موهوم بذاک و  ّتقوم ،  خساپ   1

 . قداص یمئاد و  ّلدتسم ،  خساپ   2

بارس و هب  ار  وا  ناوت  یم  مه  درک و  تیاده  لالز  ياه  همشچ  هب  ار  وا  ناوت  یم  مه  دنک ،  یم  یگنـشت  ساسحا  هک  یـصخش  الثم 
ردام ریشرپ  ناتسپ  هب  ار  وا  ناوت  یم  مه  دنک ،  یم  یگنـسرگ  ساسحا  نورد  زا  هک  یلفط  ای  و  دومن ،  یفرعم  نیغورد  ییاهامن  بآ 

 . داد رارق  وا  نهد  رد  ناتسپ  ياج  هب  ار  کشخ  کناتسپ  ناوت  یم  مه  دناسر و 

 . ّتقوم بذاک و  یخساپ  ای  یمئاد و  یعقاو و  یخساپ  داد ؛ خساپ  ناوت  یم  هنوگ  ود  ار  هناقداص  ياه  ساسحا  مامت  يرآ ، 

زا ادخ و  یگدنب  هب  اه  تب  یگدنب  زا  ار  مدرم  ات  دمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  دیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(4  . ) دنک تیاده  قلاخ  تعاطا  هب  قلخ  تعاطا 

تاـموهوم و زا  دوشن ،  تیادـه  قح  هب  ینورد  لـیم  نیا  رگا  هک  دراد  دوـجو  ناـسنا  رد  قـشع  شیاتـس و  ساـسا  لـصا و  نیارباـنب 
 . دروآ یم  رد  رس  تافارخ 

ناربمایپ طّسوت  دنوادخ  خساپ 

ّلدتـسم هناقداص و  دـیاب  ساسحا  نیا  دـنراد و  اقب  هب  لیم  یگنادواج و  ساسحا  دوخ  نورد  رد  اـه  ناـسنا  همه  هک  میتفگ  نونک  اـت 
هدنیآ تاحفـص  رد  لقن و  ار  اه  خساپ  نیا  زا  ییامیـس  ام  هّتبلا  دنیوگ ،  یم  هچ  هنیمز  نیا  رد  ناربمایپ  مینیبب  لاح  دوش .  هداد  خـساپ 

نیا لالدتسا  هّللاءاش  نا 
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: دنیوگ یم  ایبنا  درک ،  میهاوخ  نایب  مه  ار  اه  خساپ 

(5) اثَبَع مکانقلخ  اّمنا  متبِسَحَفءا  تسا ؛  هدشن  هدیرفآ  هدوهیب  ناسنا   1

نایم زا  زا  ادخ  میلـست  یگدنب و  اههار و  مامت  نایم  زا  قح  هار  باختنا  نآ  تسا و  راک  رد  گرزب  سب  یفدـه  ناسنا  شنیرفآ  رد   2
(6  ) نودبعیل ِّالا  سنالا  ّنِجلا و  ُتقلَخ  ام  و  تسا ؛  اه  میلست  اه و  یگدنب  عاونا  مامت 

رَّخَـس میا ؛  هدومن  شرّخـسم  ار  زیچ  همه  هداد و  رارق  وا  يارب  ار  یعیبط  تاناکما  مامت  دوش ،  قفوم  شفدـه  رد  ناـسنا  هکنآ  يارب   3
(7  ) ضرالا یف  ام  مکل 

یم رارق  باسح  دروم  رظن و  ریز  دـشاب ،  هک  يرادـقم  ره  طیارـش و  ره  رد  وت  دـب  کین و  راک  هک  میداد  رادـشه  تراـشب و  وا  هب   4
(8  ) هَرَی اّرش  هّرَذ  َلاقثِم  لمعَی  نَم  هَرَی و  اریخ  هّرَذ  َلاقثِم  لمعَی  نَمَف  دریگ ؛

(9  ) هَنیهَر تبَسَک  اِمب  ٍسفَن  ّلک  تسا ؛  شیوخ  لمع  ورگ  رد  ناسنا   5

َدا ؤُفلا  رَصَبلا و  َعمَّسلا و  ّنِا  دوش ؛ یم  یـسرپزاب  اه  یندرک  رکف  اه و  ینتفگ  اه ،  یندینـش  زاو  ناسنا  لد  مشچ و  شوگ ،  زا  یّتح   6
(10) الوئسَم هنع  ناک  َِکئلوا  ّلک 

(11  ) نینِسحملا َرجءا  ُعیُضیال  هّللا  ّنِا  دنک ؛ یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ   7

لئالد يرس  کی  هب  هتسباو  قوف  تانایب  زا  کی  ره  هّتبلا  دنهد ،  یم  يرطف  ياه  هنیمز  نآ  هب  ایبنا  هک  تسا  یخـساپ  اه ،  هاگدید  نیا 
 . مینک یم  یسرربو  هدرک  حرطم  هدنیآ  ياه  شخب  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  تسا  یلقع 

داعم تابثا  ياههار 

یتسه دوجو و  لحارم 

طرش هس  يدوجوم  دوجو و  ره  تابثا  يارب 
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 : تسا مزال  هلحرم  و 

 . ندش ناکما  فلا : 

 . عوقو لئالد  ب : 

 . عنام دوبن  ج : 

هکنآ زا  دـعب  و  تسین ؟  لاحم  لقع  رظن  زا  ایآ  ینعی  یندـشن ؟  ای  تسا  یندـش  ّتیعقاو  کی  داـعم  ًاـساسا  مینیبب  تسا  رتهب  نیارباـنب 
ّتلع لیلد و  ات  ینکمم  راک  ره  هکلب  تسین ،  یفاک  ندوب  نکمم  اـهنت  اریز  تسیچ ؟  داـعم  لـیلد  دـش ،  نشور  اـم  يارب  نآ  ناـکما 

 . تسین داعم  يارب  یعنام  هک  تسا  نیارد  ثحب  مّوس  هلحرم  رد  و  دوش ،  یمن  عقاو  دشاب  هتشادن 

 : مینک یم  نایب  بیترت  هب  هک  دراد  دوجو  زین  داعم  يارب  طرش  هس  نیا 

داعم ناکما  فلا : 

هک تسا  نآدننک  یم  همزمز  داعم  نافلاخم  هک  يزیچ  اهنتو  تسا  هدرواین  داعم  ندوبن  يارب  یملع  لیلد  سک  چیه  خیرات ،  لوط  رد 
؟  تسین لاحم  نیا  ایآ  دوش ؟  هدنز  رگید  راب  تسا  هدش  شخپ  هدیسوپ و  شتاّرذ  هک  يا  هدرم  ِناسنا  دوش  یم  رگم 

رد ًامئاد  مه  تسا و  رّوصت  لباق  رکف  رد  مه  اریز  تسا ،  یندـش  راک  نیا  دـیدرت  کـش و  نودـب  هک  تسا  نآ  نآرق  لـقع و  خـساپ 
 . مینیب یم  دوخ  مشچ  هب  ار  ناگدرم  ندش  هدنز  زا  ییاه  هنومن  زور  هنابش 

هنومن هک  یـسک  ایآ  دیوگ : یم  دنک و  یم  هشیدنا  هب  توعد  ار  ام  لقع  رکف و  نآرق  نکیل  تسا ،  نآرق  زا  ام  ياه  لالدتـسا  هچرگ 
دوجو وا  زا  يراک  لمع و  راکنا  داعبتسا و  يارب  ییاج  زاب  دینک ،  یم  هدهاشم  لاس  لصف و  ره  رد  بش و  زور و  ره  ار  شراک  ياه 
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! ؟  دراد

كرد لباق  ام  يارب  ار  ندش  هدـنز  ندرم و  هک  تسا  يا  هنومن  نیرتهب  ندـشرادیب ،  ندـیباوخ و  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلعداوج  ماما 
 . تسین شیب  يدیدش  ینالوط و  باوخ  کی  گرم  يرآ  دنک .  یم 

یم ار  اهداب  هک  تسادـخ  میناوخ :  یم  رطاف  هروس  رد  تسا ،  ناهایگ  ندرم  ندـش و  هدـنز  زا  يرگید  هنومن  ناتخرد ،  زیئاپ  راـهب و 
سپس دنک ،  یم  هدنز  ار  هدرم  رهش  نآ  ندیراب ،  زا  سپ  دنک و  یم  هناور  هدرم  قطانم  اهرهش و  هب  ارنآ  دزیگنارب و  ار  اهربا  ات  دتسرف 

 . تسا ناهایگ  ناتخرد و  ندش  هدنز  دننام  مه  ناگدرم  ندش  هدنز  ینعی  ( 12) روشُّنلا َِکلذک  دیامرف : یم 

تسا نینچمه  میدرک ،  هدنز  ار  هدرم  رهش  ناراب  هطساو  هب  ام  ( 13  ) جورُخلا َِکلذک  اتّیَم  ًهَدَلب  ِِهب  انیَیحَا  و  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد 
 . تمایق رد  امش  جورخ 

دـشخرد و یم  اـم  مشچ  شیپ  لـصف  لاـس و  ره  بش و  زور و  ره  یتـسه  ناـهج  شنیرفآ و  رد  ندـش  هدـنز  ياـه  هنومن  نیارباـنب ، 
 . دهد یم  هولج  نکمم  هداس و  ام  يارب  ار  تمظع )  همه  نآ  اب   ) هدرم ندش  هدنز  هلءاسم 

داعم ناکما  يارب  رگید  ياه  هنومن 

 : هلمج زا  دنک ،  یم  نایب  ار  یناوارف  ياه  هنومن  تسین ،  یلاحم  راک  ناگدرم  ندش  هدنز  هکنیا  تابثا  يارب  نآرق 

لوسر هب  توِخن )  رورغ و  ایند  کی  اب  و   ) درک ردوپ  ار  نآ  تسد  راشف  اب  دنک و  راوید  زا  ار  يا  هدیـسوپ  ناوختـسا  یـصخش  فلا : 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
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؟  دنک هدنز  ار  هدش  یشالتم  هدیسوپ  ناوختسا  نیا  هرابود  هک  تسیک  تفگ : 

دعب هدیرفآ ،  ار  وا  لّوا  هبترم  هک  ییادخ  نامه  وگب : وا  هب  ( 14  ) هّرَم َلّوا  اهءاَشنءا  يّذلا  اَهِییُحی  لق  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  دنوادخ 
 . دنک قلخ  ار  نآ  هرابود  دناوت  یم  مه  ندش  یشالتم  زا 

 ، تسا هتفگن  یفازگ  نخـس  منک ،  یم  لصّتم  مهب  هرابود  هدرک و  زاب  ار  ما  هناخراک  لوصحم  نم  هک  دـیوگب  ییـالاک  هدـنزاس  رگا 
 . تسا رت  مهم  نتسب  هرابود  ندرک و  زاب  زا  نتخاس  اریز 

: دیـسرپ راکنا ) هن   ) بّجعت يور  زا  درک ،  یم  روبع  يا  هدش  بارخ  يدابآ  رانک  زا  يرفـس  رد  ( 15  ) مالّسلا هیلعریزُع  ترضح  ب : 
وا زا  درک و  هدـنز  لاس  دـص  زا  دـعب  تفرگ و  ار  وا  ناـج  اـجنامه  دـنوادخ  دـنک ! ؟  یم  هدـنز  گرم  زا  سپ  ار  اـهنیا  ادـخ  هنوگچ 

 . زور فصن  ای  زور  کی  تفگ :  ربمایپ  نآ  يا ؟  هدنام  اجنیا  رد  ردقچ  دیسرپ :

تردـق نک و  هاگن  یتشاد  هارمه  هک  ییاذـغ  يدوب و  شراوس  هک  یغالا  هب  یتسه ،  اـجنیا  هک  تسا  لاـس  دـص  وت  دومرف : دـنوادخ 
لاس دص  دوش ،  دساف  زور  ود  یکی  زا  دعب  دیاب  هک  ییاذغ  یلو  هدش ،  یشالتم  هدیـسوپ و  هدرم و  غالا ،  هنوگچ  هک  بایرد  ار  ادخ 
ياه ناوختـسا  نیمه  هب  یهاگن  ینیبب  دوخ  مشچ  اب  ار  ناگدرم  ندش  هدنز  هکنیا  يارب  الاح  تسا ،  هدش  يرادـهاگن  ملاس  هک  تسا 

تشوگ و دنلب و  نیمز  زا  ارنآ  وت  مشچ  ولج  رد  هک  نک  غالا  هدیسوپ 
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 . دشاب یسردو  هناشن  ناگدنیآ  يارب  ات  مینادرگ  یم  رب  وا  هب  ار  حور  تسوپ و 

تردق يراک  ره  رب  ادخ  هک  مناد  یم  تفگ :  دید  ار  هلاسدـص  ياذـغ  ندـنام  ملاس  غالا و  ندـش  هدـنز  مه  هک  ینامز  ترـضح  نآ 
(16  . ) دراد

رد شرگید  تمسق  ایرد و  رد  نآ  زا  يا  هشوگ  هک  دید  ار  يا  هشال  تشذگ ،  یم  ییایرد  رانک  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ج : 
یم یناویح  عوـن  کـی  ار  نآ  زا  يا  هّرذ  ره  هتخیر و  نآ  رـس  رب  ناگدـنرپ  ییارحـص و  ییاـیرد و  تاـناویح  تشاد و  رارق  یکـشخ 
هشال نیا  تاّرذ  هک  یلاح  رد  ( ؟  ینک یم  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  تمایق  زور  دیـسرپ : ادخ  زا  دید  ار  هرظنم  نیا  هک  نیمه  دروخ ، 

 ( تسا هدیدرگ  یناویح  ندب  وزج  شندب  تمسق  ره  هدش و  شخپ  اضف  ارحص و  ایرد و  رد 

 . منک یم  ادیپ  لد  شمارآ  ینیع ،  هدهاشم  اب  یلو  ارچ  تفگ :  يرادن ؟  نم  تردق  داعم و  هب  نامیا  ایآ  دیسرپ : میهاربا  زا  دنوادخ 

 . دشخب یم  شمارآ  ار  لد  هدهاشم  هبرجت و  یلو  دنک ،  یم  مارآ  ار  رکف  زغم و  اهنت  قطنم  لالدتسا و  يرآ ، 

هوک دنچ  يالاب  رب  نک و  طولخم  مه  رد  ار  ناشتشوگ  نتشک ،  حبذ و  زا  سپ  ریگب و  ار  هدنرپ  عون  راهچ  دومرف : میهاربا  هب  دنوادخ 
دریگ یم  رارق  مه  رانک  رد  هدش و  ادج  مه  زا  طولخم ،  تاّرذ  هنوگچ  نیبب  نک و  ادص  ار  ناگدنرپ  نآ  کی  کی  سپـس  راذـگب و 

لّوا هدنرپ  لکش  هب  و 
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 . دوش یم  هتخاس 

طولخم مه  رد  هدیبوک و  ار  ناشتـشوگ  دومن و  حـبذ  تفرگ و  ار  غالک  سوواط و  رتوبک ،  سورخ ،  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
 ، دوب یهوک  هلق  ره  رـس  رب  هک  اهنآ  تشوگ  تاّرذ  مامت  دز ،  ادـص  ار  اه  هدـنرپ  نآ  زا  کی  ره  سپـس  داهن ،  هوک  هد  رـس  رب  درک و 

(17  . ) دندمآ رد  لماک  هدنرپ  راهچ  نامه  تروص  هب  وا  نامشچ  ربارب  رد  دش و  لصّتم  مهب 

هب ار  نانآ  دراد و  يرتالاب  هلحرم  دنا ،  هدش  لوبق  هطسوتم  ییادتبا و  ياهـسالک  رد  هک  میهاربا  ترـضح  لاثما  يارب  دنوادخ  يرآ ، 
زا میا ،  هتفرن  الاب  مه  لّوا  ياه  هّلپ  زا  هک  اـم  لاـثما  یناـسک  يارب  یلو  درب ،  یم  یتسه  ماـظن  رد  دوخ  صوصخم  ياـه  هاگـشیامزآ 

 . تسین يربخ  نیقی  توکلم و  جارعم ،  روضح ،  دوهش ،  ماقم 

 : تسا زیچ  ود  رد  داعم  نارکنم  هسوسو  نیاربانب 

ایآ دنیوگ : یم  ( 18) ادیدَج اقلَخ  نوثوعبَمل  ّاناء  اتافُر  اماظِع و  اّنک  اِذاء  اولاق  و  دوش ؟  هدنز  هدیسوپ  ناوختسا  دوش  یم  ایآ  هکنیا  لّوا 
! ؟  تفای میهاوخ  يا  هزات  شنیرفآ  راب  رگد  میدش ،  يا  هدنکارپ  هدیسوپ و  ياه  ناوختسا  ام  هک  یماگنه 

َنولوقَیسف تفرگ ؟  دهاوخ  ماجنا  یـسک  هچ  طّسوت  راک  نیا  دشاب ،  نکمم  هدیـسوپ  ِياه  ناوختـسا  ندش  هدنز  ضرف  رب  هکنیا  مّود 
لّوا راب  هک  ییادخ  نامه  وگب : اهنآ  هب  دنادرگ ؟  یمرب  ار  ام  هرابود  یسک  هچ  دنسرپ  یم  ( 19  ) هّرَم َلّوا  مکرَطَف  يّذلا  ُِلق  انُدیُعی  نَم 

ار امش 
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 . دیرفآ

دنرادن یکش  شنیرفآ  لصا  رد  ارچ  دنناد ،  یم  دیعب  ار  اهنآ  ندش  هدنز  ناگدرم و  یشالتم  يازجا  نتـسویپ  مهب  ردقنیا  هک  یناسک 
درخ ار  مدوخ  تشخ  نم  هک  دـیوگب  لام  تشخ  هداس  رگراک  کی  رگا  تسا !  رت  لکـشم  ندـیرفآ  هراـبود  زا  هک  شنیرفآ  لـصا   ؟
یم امیپاوه  هک  یـسک  رگا  دـننک ! ؟  یم  بّجعت  ردـقنیا  ایآ  مزاس ،  یم  يا  هزاـت  تشخ  كاـخ ،  ناـمه  زا  ون  زا  هراـبود  منک و  یم 
اریز زگره ،  درک ؟  کش  وا  نخس  رد  دیاب  ایآ  مزاس ،  یم  هرابود  مزیر و  یم  مهرد  منک و  یم  زاب  ار  امیپاوه  نیا  نم  دیوگب : دزاس 

ماجنا دناوت  یم  مه  ار  رت  ناسآ  راک  داد ،  ماجنا  یلکـشم  راک  هک  یـسک  تسا و  رتناسآ  لّوا  تخاس  زا  بتارم  هب  نتـسب  ندرکزاب و 
 . ( تسین لکشم  زیچ  چیه  وا  تیاهن  یب  تردق  ادخ و  دزن  هچرگ   . ) دهد

یم زاب  ار  نآ  سپـس  دروآ و  دـیدپ  ار  شنیرفآ  قلخ و  هک  تسا  ییادـخ  وا  دـیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  هک  میور  یم  نآرق  غارـس  هب 
(20  ) هیلَع ُنَوهَا  وُه  هُدیُعی و  ّمث  َقلَخلا  ؤدبَی ا  يّذلا  وُه  تسا .  رت  ناسآ  ندروآ  زاب  دروآ و 

: دوش یم  هتخاس  رادناج  يدوجوم  ناج ،  یب  هدش و  شخپ  تاّرذ  زا  هنوگچ  هک  میروایب  رگید  هداس  لاثم  دنچ  مه  زاب 

 . دیآ یم  نوریب  ریش  فلع  تاّرذ  زا  دروخ و  یم  فلع  واگ   1

 ، ناوختسا نوخ ،  کشا ،  نآ  نورد  زا  دنک و  یم  لیم  ینان  هعطق  ناسنا   2
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 . دوش یم  هتخاس  تشوگ و . . .  نخان و  وم ، 

 . تسا هدش  هدیشک  نوریب  تفن  لد  زا  هک  تسا  یخن  زا  اه  هچراپ  زا  يرایسب   3

 . دزیر یم  نوریب  جراخ و  ار  دوخ  نورد  ياه  فک  دوش ،  یم  بوذ  هک  يزلف   4

 . دوش یم  عمج  نآ  يور  رب  اجکی و  همه  یبرچ  هدش  شخپ  تاّرذ  سپس  دیهد ،  یم  ناکت  ررکم  ار  یغود  کشَم   5

دروآ و نوریب  تفن  لد  زا  ار  خن  دناوتب  ناسنا  دشک ،  نوریب  فلع  زا  ار  ریش  دناوتب  واگ  شراوگ  هاگتسد  هک  دینک  یم  لوبق  هنوگچ 
ار نیمز  ادـخ  دیونـش  یم  هک  نیمه  اّما  دـییامن ،  عمج  ار  یبرچ  هدـش  شخپ  تاّرذ  دـیهد  یم  کشم  هب  هک  یتکرح  اب  دـیناوتب  امش 

یم عمج  اج  کی  دـشاب  هک  ییاج  ره  زا  ار  ام  هدیـسوپ  ياـه  ناوختـسا  تاّرذ  و  ( 21) اَهلازلِز ُضرالا  َتلِزلُز  اِذا  دـهد ؛ یم  تکرح 
؟  دینک یمن  لوبق  دنک ، 

 : هلمج زا  موش ،  یم  رّکذتم  ار  تسا  هاتوک  هداس و  هیآ  دنچ  ثحب ،  نیا  نایاپ  رد 

 . دنک یم  هدنز  دروآدیدپ ،  زاغآ  رد  ار  امش  هک  هنوگ  نامه  ( 22  ) نودوُعَت مکءاََدب  امک 

یمن دنپ  ارچ  سپ  دیراد ،  یهاگآ  نیتسخن  شنیرفآ  هب  هک  امش  داعم !  نارکنم  يا  ( 23  ) نورّکَذَت الولَف  یلوُالا  َهءاشَنلا  ُمتِملَع  دََقل  و 
؟  دینک یم  تجاجل  زاب  دیریگ و 

هچ زا  هک  درگنب  ناسنا  دیاب  ( 24) رِداـَقل هِعجَر  یلع  ّهنِا  ِبئاّرتلا  ِبلُّصلا و  نَیب  نم  ُجُرخَی  ِقفاد  ٍءاـم  نم  َِقلُخ  ِقلُخ  ّمِم  ُناـسنالا  ِرُظنَیلَف 
 ، هدش قلخ 
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یبآ نینچ  زا  ار  امـش  هک  ییادخ  يرآ ،  دیآ .  یم  نوریب  اه  هدند  رمک و  نایم  زا  هدنهج  بآ  نیا  هک  هدـش  هدـیرفآ  هدـنهج  یبآ  زا 
 . تساناوت شندرک  هدنز  هرابود  ناسنا و  ندینادرگرب  زا  دیرفآ 

؟  دنک هدنز  ار  ناگدرم  هرابود  دناوت  یمن  دیرفآ ،  هفطن  زا  ار  امش  هک  ییادخ  ایآ  ( 25  ) یتوَملا ِییُحی  نءا  یلع  ٍرداِقب  َِکلذ  سَیلءا 

هرابود دیدج و  تقلخ  زا  اهنآ  هک  میدش  هدناماو  لوا  تقلخ  زا  ام  رگم  ( 26) دیدَج ٍقلَخ  نم  ٍسَبل  یف  مه  لب  ِلّوالا  ِقلَخلِاب  انِییَعَفءا 
 . دنا هداتفا  ههبش  کش و  رد 

اه و نامـسآ  هک  ییادخ  دننک  یمن  هدهاشم  ایآ  ( 27  ) مهَلثِم َُقلخَی  نءا  یلع  ٌرِداق  َضرالا  ِتاومّـسلا و  قَلَخ  يّذلا  هّللا  ّنا  اورَی  َملَوءا 
؟  دنیرفایب زین  ار  مدرم  نیا  لثم  دناوت  یم  دیرفآ ،  ار  نیمز 

ار وا  لّوا  زا  ام  هک  درادـن  دای  هب  درادـن  رواـب  ار  داـعم  هک  یـسک  اـیآ  ( 28) ائیَـش ُکَی  مل  لبَق و  نم  هانقلَخ  ّانءا  ناسنالا  رُکذَـی  ـالَوءا 
؟  دوبن چیه  هک  یلاح  رد  میدیرفآ 

ناتـساد ریظن  ییاـهارجام  زا  هدـمآ و  نآرق  رد  هک  يرگید  ياـه  هنومن  زا  نیارباـنب  تسا ،  ییوگ  هدرـشف  رب  راتـشون  نیا  ياـنب  نوچ 
 . مینک یم  رظن  فرص  تسا ،  باوخ  لاس  زا 309  دعب  سانشادخ  درمناوج  هّدع  کی  ندشرادیب  هک  فهک  باحصا 

داعم لئالد  ب : 

داعم لئالد 

 . میداد حیضوت  هک  تسا  نآ  ندش  ناکما  لّوا  تسا :  مزال  هلحرم  هس  یندشراک  ره  يرما و  ره  عوقو  هب  رواب  يارب  هک  میتفگ 

هدنز ناکما  اهنت  اریز  تسا ،  داعم  لئالد  ای  ندش و  ِّتلع  هلحرم  نیمّود 
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 . دهاوخ یم  مه  یلیلد  نکیل  دراد ،  ار  نآ  نداد  ماجنا  ناکما  دهد و  یم  ماجنا  ار  اهراک  زا  يرایسب  ناسنا  ًالثم  تسین .  یفاک  ندش 
ماجنا اهراک ،  ریاس  نتفر و  هار  ندز ،  فرح  میماشآ ،  یمن  ار  نآ  دشابن  یگنشت  ات  اّما  دراد  ناکما  ام  همه  يارب  ندروخ  بآ  يرآ 

 . میهد یمن  ماجنا  دشابن  یلیلد  ّتلع و  ات  اّما  دراد ،  ناکما  ام  يارب  اهنآ  همه 

نایب هداس  هدرـشف و  ار  داعم  لئالد  دنوادخ  تساوخ  هب  اجنیا  رد  ام  دـهاوخ .  یم  مه  لیلد  نآ ،  ناکما  ریغ  ینکمم  راک  ره  نیاربانب 
اطع گرزب  رجا  اـهنآ  ناگدـنناوخ  ناگدنـسیون و  هب  دـنوادخ  هک  هدـش  هتـشون  ییاـه  باـتک  ًالـصفم  هنیمز  نیا  رد  اریز  مینک ،  یم 

 . دیامرف

یم افتکا  لیلد  ود  هب  اهنت  ام  دـشاب و  هدومرف  دـییءات  ار  نآ  نآرق  مه  لقع و  مه  هک  درک  نایب  ناوت  یم  یمکحم  لـئالد  داـعم  يارب 
 . دنوادخ تمکح  يرگید  دنوادخ و  لدع  یکی  مینک : 

ادخ لدع  داعم : لّوا  لیلد 

دنتـسه يواسم  مه  اب  نادبو  نابوخ  ایآ  هک  دنک  یم  لا  ؤس  اه  نادـجو  اه و  لقع  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یناوارف  تایآ  نآرق  رد 
؟  تشاد دنهاوخن  یتوافت  چیه  و 

لمع هک  یناسکو  نینم  ؤم  ایآ  ( 29) راّجُفلاک نیقّتملا  لَعَجن  مءا  ضرالا  ِیف  َنیدِسفملاک  ِتاِحلاّصلا  اولِمَع  اونَمآ و  َنیّذلا  ُلَعَجن  مءا 
! ؟  میهد یم  رارق  ناسکی  ناراکتیانج  راّجف و  نوچمه  ار  نیقّتم  ایآ  میا و  هداد  رارق  نیدسفم  دننام  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش 

ناناملسم ام  ایآ  ( 30  ) نیمِرجُملاک َنیِملسملا  ُلعجَنَفءا  میناوخ :  یم  رگید  ياج  رد 
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! ؟  میهد یم  رارق  نامرجم  نوچمه  ار 

 . تسین نینچ  زگره  دنناسکی ! ؟  قساف  نم و  ؤم  ایآ  ( 31  ) نووَتسَیال ًاقِساف  َناک  نَمک  انِم  ؤم  ناک  نَمَفءا 

ار اهنآ  ام  هک  دنراد  نامگ  ناراکهانگ  ایآ  ( 32  ) تاِحلاّصلا اولِمَع  اونَمآ و  نیّذلاک  مهلعَجن  نءا  ِتائیّسلا  اوحِرَتْجا  َنیّذلا  َبِسَح  مءا 
؟  میهد یم  رارق  دنا  هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هک  یناسک  نینم و  ؤم  نوچمه 

تلادع هب  دشابن  تمایق  رگاو  دشاب  داعم  دـیاب  تسا  دودـحم  ایند  نوچ  دـشاب و  یـسرباسح  داعم و  دـیاب  تسا  لداع  دـنوادخ  نوچ 
 . دنز یم  ررض  دنوادخ 

نیا نایب  رد  زین  نآرق  فلاخم .  یهورگ  قفاوم و  يا  هّدـع  دنتـسه : هتـسد  ود  ایبنا  ادـخ و  ياـه  ناـمرف  ربارب  رد  مدرم  هکنآ  حیـضوت 
 . دیدش رفاک  مه  یهورگ  دیا و  هدروآ  نامیا  امش  زا  یضعب  ( 33  ) نم ؤم  مُکنِم  ٌِرفاک و  مُکنِمَف  دیامرف : یم  تقیقح 

هب دـشاب  رگا  هک  دروخ ،  یم  مشچ  هب  یئزج  ییاه  یلامـشوگ  تردـن  هب  ای  تسین و  لامعا  یعقاو  يازج  اـی  اـیند  رد  رگید  يوس  زا 
دشابن راک  رد  تمایق  لثم  رگید  ياج  رد  ییازج  باسح و  رگا  دنور و  یم  ایند  زا  نادب  نابوخ و  دوز  ای  رید  تسین و  لداعتم  هزادنا 

 ، تسین یفاک  يازج  مه  ایند  رد  تسا و  لداع  دنوادخ  نوچ  يرآ  دوش ؟  یم  هچ  ادـخ  تلادـع  سپ  دـنوش ،  دوبان  همه  ندرم  اب  و 
 . دشاب شاداپ  ازج و  رگید  يارس  رد  دیاب  سپ 

خساپ شسرپ و 

ره دش و  یم  يدقن  هلماعم  دوبن  رتهب  ایآ  دهد ؟  یمن  ازج  ایند  نیمه  رد  دنوادخ  ارچ  لا :  ؤس 
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؟  میشاب هتشادن  تمایق  هب  يزاین  رگید  ات  دیرگ  یم  هیفصت  شباسح  ایند  نیا  رد  راکهانگ  ای  راکوکین 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ام  هک  دراد  يدّدعتم  ياه  خساپ  لا  ؤس  نیا 

دنک یم  تیارس  مه  نارگید  هب  لّوا :  خساپ 

 ، دـش جـلف  متـسد  ًالثم  داد و  رفیک  ارم  اـیند  نیمه  رد  دـنوادخ  مدز و  یمولظم  تروص  هب  یلیـس  کـی  نم  ضرفرب  هکنآ :  حیـضوت 
یهانگ نم  ناگتـسب  هک  یلاح  رد  دنرب ،  یم  جنر  دننک  یم  هدهاشم  ارم  جـلف  تسد  هک  ناگتـسب  مامت  مور  یم  لزنم  هب  هک  یماگنه 

 . دنا هدرکن 

ایند نیا  رد  ازج  رگا  تروص  نیا  رد  دـنک و  یم  تیارـس  مه  نارگید  هب  نم  یـشوخ  جـنر و  ینعی  تسا ،  تیارـس  ياج  ایند  يرآ ، 
ناسنا یّتح  نآرق  هتفگ  هب  تسا و  شیوخ  رکف  هب  یسک  ره  هتسسگ و  اهدنویپ  تمایق  رد  اّما  تسا .  ملظ  یتلادع و  یب  یعون  دشاب ، 
تیارس نارگید  هب  دمآ  مرجم  رس  رب  ییالب  رگا  اجنآ  رد  تسا .  شیوخ  تاجن  رکف  رد  طقف  دنک و  یم  رارف  دوخ  رسمه  دنزرف و  زا 

 . دنک یمن 

هاگره هک  تسا  نیا  خساپ  یلو  دنوش ؟  یم  تحاران  شناگتـسب  اریز  مینکن ،  بیدءات  ار  یمرجم  چیه  ام  سپ  دییوگب : تسا  نکمم 
زا هعماج  ّلک  رد  هرهلد  عون  کی  دوشن ،  بدا  قالـش  اب  ای  عطق و  وا  تسد  ًالثم  دزد ،  ناگتـسب  زا  رفن  دـنچ  ندـش  تحاراـن  رطاـخب 

رطاخ هب  ام  هک  تسا  یتلادع  یب  زاب  اجنیا  رد  دیآ و  یم  دوجو  هب  دساف  دارفا  قیرط 
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تحلـصم ام  هک  تسین  يا  هراچ  دراوم  نیا  رد  اذـل  میزادـنا و  رطخ  هب  ار  هعماج  ّلـک  ّتینما  مرجم ،  کـی  ناگتـسب  ندـش  تحاراـن 
 . میرادب مّدقم  دارفا  تحلصم  رب  ار  هعماج 

تسا مدرم  يدازآ  رایتخا و  فلاخم  مّود :  خساپ 

نیا دنوش و  یم  بوخ  دنهد و  یمن  ماجنا  دب  لمع  عمط ،  يور  زا  ای  سرت و  زا  ای  مدرم  دهد ،  رفیک  شاداپ و  ایند  رد  دـنوادخ  رگا 
 . دنکن هانگ  دشاب و  دازآ  راتخم و  دیاب  ناسنا  درادن .  شزرا  نادنچ  تسا و  يرهق  یبوخ  عون 

دباع و دهاز ،  مدرم  همه  دـهدب ،  ایند  رد  ار  كردـم  لام و  خاک ،  غاب ،  نالف  داد ،  ماجنا  يریخ  راک  هک  يدرف  ره  هب  دـنوادخ  رگا 
هکئالم نویلیم  اه  نویلیم  ار  يرهق  تدابع  هنرگو  تسوا  باختنا  يدازآ و  هب  ناسنا  فرش  درادن ،  یشزرا  نیا  دنوش و  یم  ناملسم 

 . دیامن باختنا  ار  یکی  ضیقن ،  دض و  ياه  شیارگ  اهسوه و  اهاوه و  نایم  رد  ات  دیرفآ  ار  ناسنا  ادخ  یلو  دنتشاد ، 

مالسا رد  شزرا  رایعم  باختنا ، 

ریز ار  اهسوه  دراد  لطاب  هک  ییاه  ششک  دوجو  اب  لطاب ،  قح و  هار  ود  نایم  رد  هک  دنک  یم  شیاتس  رتشیب  یناسک  زا  نآرق  ًاساسا 
نآ زا  میراد ،  نآرق  رد  يدایز  ياه  هنومن  هراب  نیا  رد  دنیامن .  باختنا  ار  ادخ  هار  هاگنآو  هتفرگ  هدـیدان  ار  اه  هبذاج  هتـشاذگ ،  اپ 

 : هلمج

هدامآ ياخیلز  وس و  کی  زا  ناوج  ابیز و  ِفسوی  ترضح   1
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 . دنک یم  ظفح  ار  دوخ  نماد  ( 34  ) هّللا َذاعم  راعش  اب  وا  یلو  رگید ،  يوس  زا  هتسب  ياهرد  و 

هب لیعامسا  نوچمه  يدنزرف  دنوادخ  ات  هدرک  اعد  ردقنآ  هتسشن و  دنزرف  راظتنا  هب  لاس  دص  دودح  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح   2
اجنیا رد  یئامن !  حبذ  ادـخ  هار  رد  ار  دـنزرف  نیا  تدوخ  تسد  اب  دـیاب  هک  دـسر  یم  ادـخ  نامرف  لاح  نیا  رد  تسا ،  هدرک  اطع  وا 
باوج دـیاب  ار  ادـخ  يادـن  یفرط  زاو  هتفرگ  رارق  یتسود  دـنزرف  هزیرغ  فطاوع و  راشف  رد  یفرط  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 

 . دنک یم  راهم  ار  هزیرغ  دهد و  یم  ماجنا  ار  هفیظو  نایم  نیا  رد  دهد ، 

دندش ادخ  نامرف  میلست  ود  ره  لیعامسا  میهاربا و  ( 35  ) نیبَجِلل هّلَت  امَلسَا َو  اّملَف  دیامرف : یم  نآرق  هک  یناسنا  يالاو  ماقم  تسا  نیا 
 . دراذگ كاخ  يور  رب  حبذ  يارب  ار  دنزرف  تروص  میهاربا  ترضح  و 

هب هداد و  ارقف  هب  ار  دوخ  ياذغ  یگنسرگ  زاین و  لامک  اب  راطفا  هظحل  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسحو و  همطاف  یلع و  ترـضح   3
زاین لامک  اب  ( 36  ) هّبُح یلَع  َماعَّطلا  نومِعُطی  َو  دـیامرف : یم  نآرق  تشذـگ  راثیا و  نیا  هرابرد  دـنیامن .  یم  راطفا  بآ  اب  اذـغ  ياج 

 . دنداد نارگید  هب  ار  ناشدوخ  ماعط 

 . دـنزیخ یمرب  باوختخر  زا  ادـخ  اب  تاـجانم  رافغتـسا و  يارب  دراد ،  باوخ  هک  يا  هبذاـج  همه  نآ  اـب  بش  لد  رد  ادـخ  نادرم   4
دننَک یم  باوخ  رتسب  زا  ار  دوخ  يولهپ  نانآ  ( 37  ) عِجاضَملا ِنَع  مَهبونُج  یفاجَتَت  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق 
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 . دنتسه رافغتسا  لوغشم  اهرحس  رد  دنزیخرحس و  و  ( 38  ) نورِفغَتسَی مُه  ِراحسَالِاب  و  ، 

يدام و ياه  هبذاج  يالبال  زا  يدازآ و  لاـمک  اـب  ارنآ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  یهلا  شنیب  رد  لـمع  شزرا  راـیعم  هکنآ  نخـس  هاـتوک 
 . درادن یشزرا  هنرگ  دیامن و  باختنا  يزیرغ  ياه  ششک 

يّداع لاح  رد  ای  دشاب و  لال  هک  یناسنا  تسا ،  شزرا  تفگن  يدـب  مالک  دـش ،  ینابـصع  تسا  نابز  ياراد  هک  یناسنا  رگا  يرآ ، 
 . تسین لامک  نادنچ  دیوگن ،  اوران 

رد یلو  درادـن ،  شزرا  نادـنچ  یبوخ  عون  نیا  دـنوش و  یم  بوخ  عمط  اـی  سرت  زا  مدرم  دـشاب ،  ازج  اـیند  رد  رگا  میتفگ  هکناـنچ 
ای خزود و  سرت  زا  ار  مدرم  مّنهج ،  باذع و  هب  رادـشه  تشهب و  هب  تراشب  هدـعو و  رگم  هکنیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  یلا  ؤس  اجنیا 

؟  دنک یمن  راکتسرد  بوخ و  تشهب  هب  عمط 

یمن ساسحا  يرابجا  دوخ  ندـش  بوخ  يراکوکین و  رد  ناـسنا  تسین ،  اـیند  نیا  رد  خزود  تشهب و  نوچ  مییوگ :  یم  خـساپ  رد 
هرهلد ینارگن و  رد  یلّوا  تسا ؛  رگید  هام  نیدنچ  وا  یهدب  هک  یسک  ای  دراد  يراکهدب  ادرف  هک  یسک  نایم  تسا  قرف  يرآ  دنک . 

 . دراد شمارآ  یعون  هب  دراد ،  تصرف  هام  دنچ  هک  یمّود  یلو  تسا ، 

 . دراد قرف  ناسنا  ساسحا  عون  رد  ینالوط ،  تّدم  مه  نآ  راد  تّدم  شاداپ  رفیک و  اب  يروف  شاداپ  رفیک و  نینچمه 

هتخادنا ریخءات  هب  ار  رفیک  شاداپ و  دنوادخ  نیاربانب 
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 . دننیزگرب ار  قح  هار  اه ،  شیارگ  اهسوه و  زئارغ ،  يالبال  زا  يدازآ  لامک  اب  ات 

تسین ازج  ناکما  ایند  رد  ّموس : خساپ 

 . تسین نآ  رد  ناراکتیانج  ناراکوکین و  يارب  ازج  ناکما  دراد ،  هک  ییاه  ّتیدودحم  رطاخ  هب  ایند  هک  تسا  نیا  خساپ  نیمّوس 

هیاس ردو  یمالـسا  ماکحا  نآرق و  ندروآ  ابو  اسرف  تقاط  ناوارف و  ياـهجنر  لّـمحت  اـب  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ًـالثم 
داد وا  هب  ناوت  یم  يریخ  هچ  ایند  رد  داد ،  تاجن  هقرفت  لهج و  كرش ،  یهارمگ ،  زا  ار  رشب  ياه  لسن  اه  نرق  دوخ ،  ریگیپ  شالت 

میراد نآ  لاثما  امیپاوه و  زا  رتهب  یبکرَم  مشیربا و  زا  رتهب  یـشرف  بابک ،  لسع و  زا  رتهب  ییاذغ  ایآ  دـشاب ! ؟  اهنآ  همه  ناربج  هک 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  شاداپ  سپ  دنهد ؟  یم  رارق  دوخ  هدافتـسا  دروم  مه  ناراکتیانج  یهاگ  هک  تسین  ییاهزیچ  نامه  اهنیا  ایآ   ؟

ازج وا  هب  ات  تسه  ایند  رد  نونکا  هتـشذگ ،  دوخ  ناـج  زا  یـسّدقم  فدـه  يارب  هک  يدیهـش  اـیآ  دوب ؟  دـهاوخ  هچ  اـیند  رد  هلآ  و 
؟  دیهدب

نینچ ناوت  یم  ایند  رد  هنوگچ  دنـشک ،  یم  ار  هانگ  یب  رفن  نارازه  هکلب  اهدـص  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  یناراکتیانج  یهاـگ  هوـالع  هب 
سپ تسا ،  هتـشک  هک  تسا  یـصاخشا  نارازه  زا  رفن  کی  ربارب  رد  وا  لتق  مینک ،  مادـعا  ار  وا  ضرف  رب  دـناسر ؟  رفیک  هب  ار  يدرف 

؟  دوش یم  هچ  ناهانگ  یب  یقاب  نوخ 

رفیک
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ایند رد 

رد یـضعب  هب  هک  ییاه  یلامـشوگ  ایو  ّتقوم  ياهرفیک  زا  یـضعب  اب  نیا  دشاب و  رگید  يارـس  رد  دیاب  یّلک  يازج  هک  تسین  یّکش 
رَهَظ ریظن : تسا ،  هدش  نایب  نامرجم  يویند  يازج  زا  ییاه  هنومن  نآرق  زا  يدّدـعتم  تایآ  رد  درادـن و  تافانم  دوش ،  یم  هداد  ایند 

ایرد و رد  مدرم  راـک  رطاـخ  هب  ( 39  ) نوعِجرَی مهّلَعل  اولِمَع  يذـّلا  ضَعب  مهَقیذـُِیل  ساّنلا  يِدـیءا  تبَـسَک  اِمب  رحَبلا  ّرَبلا و  ِیف  ُداسَفلا 
 . دندرگ زاب  هانگ  زا  دیاش  دناشچب ،  ناشیا  هب  ار  ناشلامعا  زا  یضعب  يازس  ادخ  ات  هدمآ  دیدپ  داسف  یکشخ 

يراوخ و ّتلذ و  ناراکهانگ  يارب  زین  ایند  رد  ٌيزِخ  اینّدـلا  ِیف  مَهل  دـیامرف : یم  نامرجم  هراب  رد  هک  میراد  یناوارف  تایآ  نینچمه 
 . دنیبب دیاب  هک  تسا  يرفیک  زا  یئزج  هشوگ و  تقیقح  رد  ازج  نیا  نکیل  تسا ،  یگدنمرش 

 : مینک هراشا  هنیمز  نیا  رد  هاتوک  هیآ  دنچ  هب  اجنیا  رد  تسین  دب 

زور باذـع  یلو  تسا ،  باذـع  اـیند  رد  اـهنآ  يارب  ( 40) ّقشءا هرخ  ـالا  باذـَعل  اینّدـلا و  ِهویَحلا  ِیف  ٌباذَـع  مَهل  دـیامرف : یم  نآرق 
 . تسا رت  تخس  تمایق 

مینک یم  راتفرگ  ایند  رد  یتخـس  راگزور  یگدنز و  هب  ار  وا  دنک  ضارعا  ام  دای  زا  هک  ره  دیامرف : یم  هکنآ  زا  دعب  رگید  هیآ ي  رد 
 . تسا رترادیاپ  رت و  تخس  تمایق  زور  باذع  ( 41  ) یقبَاو ُّدشَا  ِهرخ  الا  باذََعل  و  دهد : یم  همادا  نینچ  ، 

ار کیدزن  باذـع  امتح  ام  ( 42  ) نوعِجرَی مهّلعل  ربکالا  باذـعلا  نود  یندَالا  باذـعلا  نم  مهَّنقیذـَُنلو  میناوخ :  یم  رگید  ياـج  رد 
باذع زا  رتدوز 
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 . دندرگربو هداتفا  دوخ  ياطخ  هار  رکف  هب  دیاش  ات  میناشچ  یم  اهنآ  هب  گرزب 

دنزادـنا یم  الاب  هناش  هدرک و  راکنا  دنونـش  یم  هچ  ره  قح )  ربارب  رد  ّربکت  رطاخ  هب  طقف   ) ناهرب لیلد و  نودـب  هک  یناسک  هراـبرد 
مه يراوخ و  ایند  رد  مه  ملع ،  یب  ياعّدـم  رپ  دارفا  نیا  هب  ( 43  ) قیرَحلا َباذَع  ِهَمایقلا  َموَی  ُهقیُذن  ٌيزِخ و  اینّدلا  ِیف  َهل  دـیامرف : یم 

 . میناشچ یم  ینازوس  باذع  تمایق  رد 

هک داع  موق  يارب  ام  ( 44  ) يزخَا ِهَرِخ  الا  ُباذَعل  اینّدلا و  هویَحلا  یف  ِيزِخلا  َباذَـع  مهَقیذـُِنل  میناوخ :  یم  نینچ  رگید  ياج  رد  زاب 
يازج زا  يا  هشوگ  نیا  نکیل  میداتـسرف ،  راوگان  موش و  ِياهزور  رد  مهنآ  درـس  دیدش و  يداب  دـندیزرو  ّربکت  ناشربمایپ  ربارب  رد 

 . دنشچ یم  تمایق  رد  ار  رت  هدننکراوخ  باذعو  تسا  ناشّربکت 

دنکب یهاچ  يرگید  يارب  هک  ره  میناوخ :  یم  ثیدح  رد  هلمج :  زا  دروخ  یم  مشچ  هب  يویند  يازج  زین  يدّدـعتم  تایاور  رد  هّتبلا 
ایند نیمه  رد  ار  مدرم  تامدـخ  نارفک  مدرم و  هب  ملظ  نیدـلاو و  هب  یمارتـحا  یب  يازج  دـنوادخ  دوش و  یم  عـقاو  نآ  رد  شدوـخ 

(45  . ) دهد یمن  هلاوح  تمایق  هب  هداد و 

ایند رد  شاداپ 

شاداپ يارب  ایند  نوچ  تسا ،  تمایق  رد  لماک  یلـصا و  شاداـپ  نینچمه  تسا ،  تماـیق  رد  یعقاو  باذـع  رفیک و  هک  هنوگ  ناـمه 
 . درادن ایند  رد  باوث  شاداپ و  اب  یتافانم  یلو  تسا ،  کچوک  زین  ناراکوکین 

 : مینک یم  لقن  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  زین  اجنیا  رد 

زا دعب  نارمع  لآ  هروس  رد 
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(46  ) هرِخ الا  ِباَوث  َنْسُح  اینّدـلا و  َباَوث  ُهّللا  مُهاـتءاَف  دـیامرف : یم  دـندوب  اـیبنا  راداوه  هک  یناگدـنمزر  تماقتـسا  تماهـش و  ناـیب 
 . ار ترخآ  کین  شاداپ  مه  دومرف و  تمحرم  يزوریپ  حتف و  ایند و  باوث  مه  نانآ  هب  دنوادخ 

 . میدرک اطع  یکین  میهاربا  هب  ایند  رد  ام  هنَسَح  اینّدلا  ِیف  ُهانیَتآ  َو  میناوخ :  یم  نینچ  زین  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هراب  رد 

شیوخ و ناربماـیپام  ( 47) اینّدـلا ِهویَحلا  ِیف  اونمآ  نیذـّلاو  انَلُـسر  ُرُـصنََنل  ّانِا  میناوخ :  یم  ناشنارادـفرط  راوگرزب و  ناربمایپ  هراـبرد 
 . میهد یم  يرای  ایند  نیمه  رد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک 

هشوگ و اهنت  دوش  یم  ایند  رد  رفیک  ای  شاداپ  زا  نخـس  یتایآ  رد  رگا  تسین و  شاداپ  ّتیفرظ  ناکما و  ایند  رد  میتفگ  هک  روطنامه 
 . تسا تمایق  رد  شاداپ  ازج و  لصا  یلو  تسا ،  رفیک  شاداپ و  زا  يا  هنومن 

دروخ یم  مهب  یگدنز  ماظن  مراهچ :  خساپ 

نکل ٍّهباد و  نِم  اهیلَع  كَرَت  ام  مهِملُِظب  َساّنلا  ُهّللا  ُذِخا  ؤی  ولو  دیامرف : یم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لحن  هروس  هیآ 61  زا  رگید  باوج 
یقاـب نـیمز  رب  ار  يا  هدـنبنج  چـیه  دـهد ،  رفیک  ناـشهانگ  مـلظ و  رطاـخب  ار  مدرم  دـنوادخ  رگا  ( 48) ًیّمـسُم ٍلَـجءا  یلا  مهرّخ  ُؤی 

یم ریخءات  ار  رفیک  هداد و  تلهم  اهنآ  هب  دـناد  یم  شدوخ  هک  یتّدـم  اـت  دـهد و  یمن  رفیک  دوز  دـنوادخ  نکیل  دراذـگ ،  دـهاوخن 
 . دزادنا

ادخ هاگ  ره  ( 49  ) ّهباد نِم  اهِرهَظ  یلع  كرَت  ام  اوبَـسَک  اِمب  َساـّنلا  ُهّللا  ُذِـخا  ُؤی  َولو  میناوخ :  یم  رطاـف  هروس  رد  ار  هیآ  نیمه  ریظن 
رد دهاوخب 
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ناسنا و هدنورپ  هدروخ و  مهب  رـشب  یگدنز  ماظن  ًاساسا  دنام و  دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  يا  هدـنبنج  سک و  چـیه  دـهدب ،  ازج  ایند 
 . دبای یم  همتاخ  نیمز  رد  وا  یگدنز 

دنک یگدـنز  نیمز  يور  یتّدـم  يارب  ناسنا  مان  هب  رگباختنا  دازآ و  يدوجوم  هک  تسا  نآ  رب  ادـخ  هدارا  تمکح و  نوچ  نیارباـنب 
رد هک  تسیک  دنام ،  دهاوخن  یقاب  يرشب  دنک ،  كاله  دنوادخ  رگا  دش  یفالخ  هاگ  ره  هنرگو  دهد  تلهم  مه  ناراکفالخ  هب  دیاب 

؟  دراد يدوبان  زا  رتمک  ییازج  وا  نامرف  ربارب  رد  هانگو  یبدا  یب  رگم  و  دشاب ؟  هدرکن  یفالخ  وا  سّدقم  تاذ  ربارب 

تسا یفطل  مک  ایند  رد  رفیک  مجنپ :  خساپ 

ره ایند  رد  یّلک  روطب  رگا  اّما  تسا ،  شاب  رادیب  گنز  هجوت و  يرایـشوه و  لماع  ایند  رد  ّتقوم  ياهرفیک  اه و  یلامـشوگ  هچ  رگ 
هک یّقح  دـیامن و  حالـصا  ار  دوخ  يراکفالخ  دـنک و  هبوت  راـکهانگ  نیا  دـیاش  اریز  تسا ،  یفطل  مک  دـسرب  رفیک  هب  يراـکهانگ 

و دنا ؟  هتشادرب  هانگ  زا  تسد  هدرک و  هبوت  هک  میا  هدینش  ای  هدید  ار  ناراکهانگ  زا  ییاه  هنومن  ام  ردقچ  دیامن ،  اشفا  هدرک  نامتک 
ریـسا هک  یفیعـض  ناسنا  تسین  رتهب  ایآ  نیاربانب  دـنا ،  هداد  ریـسم  رییغت  گرم  کیدزن  اـه و  تصرف  نیرخآ  رد  یناراـکتیانج  یّتح 

هّقرج کی  اـب  دـیاش  اـت  دوش  هداد  تلهم  وا  هب  رمع  ناـیاپ  اـت  تسا  هتفرگ  رارق  اـه  ناطیـش  ماد  رد  دـشاب و  یم  اهـسوه  اـه و  توهش 
تلهم نیا  زا  یضعب  هچرگ  دوش ،  ضوع  رُح  نوچمه 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دراد  اضتقا  ادخ  فطل  نیاربانب  تسا .  ناسنا  عفن  هب  عمج  رد  نکیل  دـنهد ،  همادا  دوخ  هانگو  ملظ  هب  دـننک و  هدافتـسا  ءوس  یهلا 
 . دوش هداد  اهاطخ  ناربج  هبوت و  تلهم  وا  هب  گرم  ماگنه  ات  دوشن و  رفیک  ایند  رد  ناسنا 

تسین هنالداع  يروف  شاداپ  رفیک و  یهاگ  مشش :  خساپ 

هب مینک و  ّتقد  مه  نآ  مزاول  ضراوع و  هب  هکلب  مینکن ،  هجوت  لـمع  دوخ  هب  اـهنت  هک  دوب  دـهاوخ  هنـالداع  یناـمز  رفیک  شاداـپ و 
 . مییامن یم  طبض  ار  ناشیاهراک  يدعب  راثآ  مه  یلبق و  درکلمع  مه  ام  ( 50  ) مُهَراثآ اومّدَق و  ام  ُُبتکَن  َو  نآرق :  لوق 

یئازج نادنچ  غارچ  ندرک  شوماخ  درک .  رارف  درک و  شوماخ  ار  غارچ  دمآ و  یـصخش  یهوکـش  اب  ِسلجم  کی  رد  دـینک  ضرف 
یم ار  شرف  دتفا و  یم  شرف  يور  شتآ  یهاگ  تسا ؛  هدروآ  دوجو  هب  ار  یلئاسم  هچ  یـشوماخ  نیا  هک  مینیبب  دـیاب  نکیل  درادـن ، 
یم ترپ  اه  هلپ  زا  یکیرات  رثا  رد  يدارفا  یهاگ  دنک ،  یم  یمخز  حورجم و  ار  يرگید  وقاچ  ای  هحلسا  اب  یصخش  یهاگ  دنازوس ، 

 ، مینک رداص  مکح  نآ  رب  حرطم و  ار  غارچ  ندرک  شوماخ  هلئـسم  اهنت  دیابن  نیاربانب  دننیب .  یم  ناربج  لباق  ریغ  تاراسخ  دـنوش و 
 . میروایب باسح  هب  هدش  ادیپ  وا  راک  نآ  رثا  رد  هک  ار  يدسافم  مامت  هک  تسا  یماگنه  هنالداع  يازج  هکلب 

 ، تسین هنالداع  صاخشا  لیبق  نیا  هب  يروف  يازج  نداد  دنک ،  یم  عارتخا  یشخبافش  يوراد  ای  هدنشِکنیئوره و  یصخش  یهاگ  ای 
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 ، داد افـش  ار  ملاس  یناسک  هچ  وا  شخبافـش  يوراد  ای  تشک و  ار  رفن  دنچ  نیئوره  منیبب  مینک و  ربص  ناهج  رمع  نایاپ  ات  دـیاب  اریز 
 . میهدبازج دعب 

یم دب  ای  بوخ  رثا  مدرم  رد  اهلاس  ياربو  دنک  یم  حالص  ای  داسف  کی  داجیا  ینارنخس ،  راون و  باتک ،  ملیف ،  کی  اب  یصخش  ای  و 
ربص ناهج  ِرمع  نایاپ  ات  دـیاب  هکلب  مینک ،  یـسررب  ار  لمع  دوخ  اهنت  هدرک  هلجع  رفیک  شاداـپ و  رد  دـیابن  دراوم  نیا  رد  دراذـگ ، 

لالدتـسا زا  دراد ،  یلقع  هناوتـشپ  هکنیا  رب  هوالع  فرح  نیا  میهدب ،  شاداپ  سپـس  میجنـسب و  ار  وا  ّرـش  ریخ و  راک  عاعـش  ات  مینک 
رد اّما  و  میدـناوخ .  شیپ  رطـس  دـنچ  رد  هک  سی  هروس  مهدزاود  هیآ  نامه  نآرق  اّما  تسا ؛  رادروخرب  مه  یثیدـح  ینآرق و  ياـه 

لِمَع نَم  ُرزِو  هَلف  هّیَس  هّنُس  ّنَس  نَم  اهب و  لِمَع  نَم  ُرجَا  هَلف  هنَسَح  هّنُـس  ّنَس  نَم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تایاور ، 
ار لمع  نآ  دـنراد و  رب  ماگ  هار  نآ  رد  هک  یناسک  مامت  شاداپ  رد  زین  وا  دـهن ،  انب  ار  یبوخ  راک  اـی  هار و  کـی  یـسک  ره  ( 51) اهب

مدرم ياپ  شیپ  ار  يداسف  هار  ای  داسف و  زکرم  هک  ره  سکعلاب  دوش و  مک  نارگید  رجا  زا  هکنآ  نودب  تسا ،  کیرـش  دـنهد  ماجنا 
زین سّس  ؤم  صخش  يارب  نابکترم  هانگ  نوچمه  یهانگ  دنراکهانگ ،  هار  نآ  رد  ناگدنور  هکنآ  رب  هوالع  دهد ،  رارق 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوش یم  طبض 

نآ دشاب و  یتمایق  دیاب  تلادع  قبط  هک  دوش  یم  تباث  همّدقم  هس  اب  ینعی  تسا  یهلا  لدـع  داعم ،  لّوا  لیلد  میتفگ  ثحب :  هصالخ 
: زا دنترابع  تامّدقم 

 . راداوه یهورگ  فلاخم و  يا  هّدع  دنتسه : هتسد  ود  ناربمایپ  ادخ و  نامرف  راتفگ و  ربارب  رد  مدرم   1

 . تسین ازج  ياج  میتفگ )  هک  یخساپ  شش  نامه  لیلد  هب   ) زین ایند   2

شاداپ و نودـب  ار  دارفا  لمع  و  ((( 52  . ) تسا هدـش  تباث  یلقع  مکحم  لئالد  اب  دوخ  ياج  رد  وا  لدـع  و   ) تسا لداع  دـنوادخ   3
 . تشاذگ دهاوخن  ازج 

 . تسا تمایق  زور  نآ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ازج  يارب  ییاج  دیاب  نیاربانب 

ادخ تمکح  داعم : مّود  لیلد 

یتماـیق رگا  هکنیا  نآ  مینک و  یم  حرطم  ار  يرگید  لـیلد  نونکا  میدرک و  ناـیب  داـعم  لـیلد  نیلّوا  ناونع  هب  ار  ادـخ  لدـع  نونکاـت 
 . تسا یهلا  تمکح  فالخ  هدوهیب و  وغل و  ناهج  ناسنا و  شنیرفآ  لصا  دشابن 

تبسن هک  یفطل  رهم و  ساسا  رب  یّصاخ و  هّجوت  اب  ار  يا  هدش  باسح  دادعت  هب  مه  نآ  ذیذل ،  ياهاذغ  عاونا  یـصخش  دینک : ضرف 
يارب ینیلوئـسم  اب  ابیز  یفقـس  ریز  بسانم و  ياضف  رد  ار  اه  یندیـشون  اه و  یندروخ  عاونا  دیامن و  هیهت  دراد  شیزیزع  نانامهم  هب 

نیا همه  زا  دـعب  نکیل  دـهد ،  رارق  نانامهم  نیا  رب  تظاـفح  تراـظن و  ریبدـت و  ناونع  هب  ار  يرایـسب  دارفا  دـنک و  هداـمآ  ییاریذـپ 
ناج هب  هرفس  نیا  رس  رب  دنوش و  اضف  نیا  دراو  اه  شوم  اه و  هبرگ  اه ،  گرگ  نوچمه  یشحو  ینانامهم  تافیرشت ، 
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یم یلیلحت  هچ  ینامهم  نیا  یتسار  دیامن ،  عمج  ار  هرفس  هناخ  بحاص  هاگنآ  دنزیرب و  مهب  ار  هرفس  مه  ناشدوخ و  مه  دنتفا و  مه 
؟  دشاب هتشاد  دناوت 

هزادنا هب  يا  هرفس  زین  دنوادخ  اریز  تسا ،  رت  هدوهیب  ینیچ  هرفـس  ییاریذپ و  عون  نیا  زا  بتارم  هب  ادخ  راک  دشابن  داعم  رگا  يرآ ، 
ضرَالا ِتاومّسلا و  ُعیَِدب  تسوادوخ ؛  نآ  هدننک  عارتخا  هک  يراکتباو  ون  يا  هرفـس  تسا ،  هدرتسگ  ناسنا  يور  شیپ  یتسه  ناهج 

(53)

(54  ) هقلَخ یَش  ّلک  َنَسحءا  يّذلءا  ابیز ؛ وکین و  سب  يا  هرفس 

(55) رادقِمب هدنع  یَش  ّلک  و  قیقد ؛  يریگ  هزادنا  اب  هدش و  باسح  يا  هرفس 

 . تسا هدومن  یمتح  دوخ  رب  ار  تمحر  فطل و  وا  ( 56  ) هَمحّرلا هِسفَن  یلع  َبَتَک  دنوادخ ؛ تمحر  فطل و  ساسا  رب  يا  هرفس 

تابّیّطلا َنِم  مُهانقَزَر  َو  ذیذل ؛ دنـسپ و  لد  ياه  تمعن  مه  نآ  ( 57) ایعمَج ِضرَالا  ِیف  ام  مَکل  َقَلَخ  اـه ؛ تمعن  عاونا  زا  رپ  يا  هرفس 
(58)

(59  ) بِکاوَکلا ٍهَنیِِزب  اینّدلا  َءامّسلا  اَنّیَز  ّانِا  ابیز ؛ یناگراتس  فقس و  ریز  يا  هرفس 

(61) ارمَا ِتاّربدُملاَف  ( ، 60) ارمَا ِتامّسَقملاَف  دنتسه ؛ ریبدت  میسقت و  لوئسم  هک  رایسب  نانادرگراک  اب  يا  هرفس 

هقالع نانچ  هک  دوب  یکشزپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زوسلد .  یکشزپ  اب  هارمه  يا  هرفس 
(62  . ) دومرف یم  اوادم  ار  اهنآ  درک و  یم  ادیپ  ار  ناضیرم  تشگ و  یم  شدوخ  هک  تشاد  مدرم  هب  تبسن  يزوس  و 

 ، دشاب هدینارتسگ  رشب  لسن  يارب  اه  یگژیو  همه  نآ  اب  يا  هرفس  نینچ  میکح  يادخ  هک  درک  لوبق  ناوت  یم  ایآ 
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زا سپ  دنـشاب و  مولظم  ریقف و  دنب و  رد  يرگید  هورگ  دازآ و  هافر و  رد  ملاظ و  یهورگ  نآ ،  ياه  همانرب  تاعارم  نودب  مدرم  یلو 
! ؟  دور یم  راظتنا  یمیکح  نانچ  زا  راک  نیا  ایآ  دیامن ؟  ادیپ  همتاخ  زیچ  همه  دوش و  هدیچ  رب  هرفس  طاسب  هدرم و  همه  يزور  دنچ 

اذـه َتقَلَخ  ام  اّنبَر  يدـیرفاین .  لطاب  چوپ و  ار  شنیرفآ  نیا  زگره  یتسه ،  هّزنم  كاـپ و  یبیع  دوهیب و  راـک  هنوگره  زا  وت  ایادـخ ! 
(63  ) کَناحبُس الِطاب 

یم هدـهاشم  اج  همه  رد  ار  وا  تمکح  ياه  هناـشن  تسا و  هدومرف  فیـصوت  میکح  هب  ار  ادـخ  هبترم  دـص  دودـح  هک  نآرق  رد  اـیآ 
 ، ناهد اب  نیریـش  بآ  مشچ و  اب  روش  بآ  بسانت  لفط ،  ندیکم  تردق  ردام ،  رهِم  اپ ،  فک  يدوگ  مشچ ،  ياه  هژم  دننام : مینک 
 ، شراوگ هاگتـسد  اب  اه  یندروخ  مشچ و  اب  رون  شوگ و  اب  جاوما  بساـنت  ناـهایگ ،  رد  نبرک  سّفنت  ناـسنا و  رد  نژیـسکا  سّفنت 

میروآ رد  هرامـش  هب  میهاوخب  رگا  نآرق  هتفگ  هب  هک  یناوارف  ياه  تمعن  ناسنا و  ياه  يدنمزاین  مامت  نیمءات  نیمز و  مارآ  تکرح 
یم فرـص  ار  دوخ  رمع  مامت  نآ  ّرـس  کی  ندـیمهف  يارب  يّدام  نادنمـشناد  یّتح  هک  رارـسا  زا  رپ  یناـهج  میرادـن ،  ار  نآ  تردـق 
زور دـنچ  يارب  تراظن ،  مظن و  تفاطل ،  ماکحتـسا ،  ّتقد ،  همه  نآ  اب  ناهج  نیا  اـیآ  دـنمهفن ،  رمع  ناـیاپ  اـت  مه  دـیاش  دـیامن و 

یگدنز
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! ؟  تسا ندش  چوپ  سپس  و 

 ، ترخآ تمظعاب  ملاع  هب  نآ  لیدبت  نودب  تهج و  نودب  يدـنچ  زا  سپ  ار  ناهج  نیا  میکح  دـنوادخ  هک  درک  رواب  ناوت  یم  ایآ 
؟  دیامن بارخ  ار  همه  راجفنا  هعراق و  هلزلز ،  اب 

يدنچ زا  سپو  دنمورین  ناوج  سپـس  لفط و  هفطن  زا  هفطن و  مدنگ  زا  مدنگ و  كاخ  زا  هک  تسا  نیا  ادـخ  راک  دـشابن  يداعم  رگا 
ام لّوحت  رییغت و  همه  نیا  زا  دـعب  تسانب  رگا  یتسار  دوش .  كاخ  هاگنآ  هدیـسوپ و  هدرم و  سپـس  هدروخلاـس و  ناـسنا  تروص  هب 

؟  تسین ثَبَع  يزاب و  همانرب ،  تقلخ و  نیا  ایآ  میدوبن  كاخ  ام  لّوا  زا  رگم  دشابن ،  مه  يداعم  میوش و  كاخ 

تسا یحیحص  راک  ندش  چوپ  ندرم و  يارب  ناسنا  ناسنا و  يارب  تاناویح ،  ناهایگ و  دیـشروخ ،  ایرد ،  نیمز ،  نامـسآ ،  نیا  ایآ 
؟

؟  تسا يرگید  زیچ  ندرک  دوک  ار  اذـغ  نت  اهراورخ  ندرک و  لوب  ار  بآ  رتیل  اه  نویلیم  زج  یگدـنز ،  يانعم  دـشابن  داعم  رگا  ایآ 
 . درادن یقرف  یگدنز  لصا  رد  قرب ،  ریز  نیشام و  راوس  ای  غالا و  يور  عمش و  ياپ  ای  الاح 

هک دـشاب  ندـش  چوپ  چـیه و  دـعب  یگدـنز ،  يارب  نکـسم  كاشوپ و  كاروخ ،  ِدایرف  راعـش و  راـک و  همه  نآ  زا  دـعب  رگا  یتسار 
؟  دننزب یشکدوخ  هب  تسد  دنشکب ،  تمحز  همه  نآ  هکنآ  زا  لبق  اه  ناسنا  تسین  رتهب  ایآ  تسا ،  تسیسکرام  داقتعا 
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؟  دوس هچ  تسا ،  هّرد  رد  طوقس  يدوبان و  يوس  هب  هک  ینیشام  ریمعت 

؟  میشکب تمحز  همه  نیا  ارچ  میوش ،  چیه  ندرم  اب  ام  تسانب  هک  یماگنه 

؟  تسین هرخسم  دشاب  دوخ  سابل  ندرک  وتا  شیارآ و  نتسب و  انح  رکف  هب  رگا  ایآ  دریم ،  یم  رگید  زور  دنچ  هک  یناوج  یتسار 

؟  تسا هتفهن  ام  داهن  رد  اقب  هب  هقالع  هزیرغ  ارچ  میوش ،  یم  چیه  ندرم  اب  رگا 

یچوپ ناسنا  رمع  نایاپ  یهابت و  اهراک  تشونرـس  روک ،  کیرات و  تسب ،  نب  ناهج  هدـنیآ  يّدام ،  شنیب  ینیب و  ناهج  رد  يرآ ، 
یبایماک مشابن و  گرگ  ارچ  متـسه ،  هک  ضرف  رب  متـسه ؟  ارچ  مدش و  هدیرفآ  ارچ  دسرپ : یم  یهاگ  هک  تسا  دـید  نیا  اب  تسا و 

 . دشاب اه  ناسنا  كاله  تمیق  هب  هچرگ  منکن ؟ 

 ! دوشب مامت  نم  تّذل  هار  رد  نارگید  ِیتسین  ات  راذگب  میور ،  یم  یتسین  يوس  هب  اه  ناسنا  همهو  نم  هک  نونکا 

 ! دنوش نم  تّذل  يادف  راذگب  دنوش ،  یم  ادف  همه  هک  الاح 

ياهروشک دنک ،  یم  اغوغ  یطحق  اهروشک  یضعب  رد  هک  یلاح  رد  هک  هدناسر  یعـضو  هب  ار  ناهج  يرگیّدام  كانرطخ  رّکفت  نیا 
ریز ای  هتخیر  ایرد  هب  ار  دوخ  یفاضا  تادـیلوت  ییاذـغ و  تالوصحم  مدـنگ و  دوخ ،  سانجا  خرن  يرادـهگن  رطاخ  هب  ایند  هتفرـشیپ 

 . دنهد یم  ناشن  زین  نارگید  هب  دننازوس و  یم  ای  هدرک  نفد  كاخ 

یحو غارس  هب  دشاب  یفاک  فرح  منک  یم  رکف 
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: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا ،  هدرک  نایب  یهلا  تمکح  هار  زا  ار  داعم  موزل  هنوگچ  هک  میورب 

زاب ام  يوس  هب  امش  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امش  ام  هک  دینک  یم  نامگ  ایآ  ( 64  ) نوعَجُرتال انَیلا  مُّکنَا  اثَبَع و  مکانقَلَخ  اّمنءا  ُمتبِسَحَفءا 
؟  دیدرگ یمن 

چیه رگید  دریم و  یم  تبقاع  و  تسا ؟  فیلکت  نودب  اهر و  هک  دنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ  ( 65  ) يدُس كَرُتی  نءا  ُناسنالا  ُبَسحَیءا 
! ؟

مینک و یم  يراک  لطاب  فدـه و  یب  هن  میتسه و  بعل  يزاب و  لها  هن  شنیرفآ  رد  ام  دـیامرف : یم  هک  تسا  یناوارف  تایآ  نآرق  رد 
يانبم رب  اه  ناسنا  شیاـمزآ  دـشر و  يارب  قح و  قبط  شنیرفآ  هکلب  تسا ،  راـک  رد  یمرگرـس  هداـس و  یحطـس و  ياـه  فدـه  هن 

تسا و یهلاریغ  هار  اهدص  نایم  زا  ادخ  هار  باختنا  تدابع و  تخانـش ،  شنیرفآ ،  زا  فدـه  هدـش و  يزیر  هیاپ  اه  ّتنـس  نیناوق و 
(66  ) نوعِجار هَیِلا  ّانِا  هِّلل و  ّانِا  دبای ؛ یم  نایاپ  ادخ  يوس  هب  امش  هار  دوز  ای  رید 

يزُجِتلَو دوش ؛ یم  هداد  شاداپ  نز  درم و  زا  یناسنا  ره  لمع  دوش و  یم  ورد  نآ  لصاح  تماـیق  رد  هک  تسا  يا  هعرزم  اـیند  نیا  و 
(68  ) هنیهر تبسک  امب  ٍسفَن  ّلک  تسا ؛  شیوخ  لمع  ورگ  رد  ناسنا  و  ( 67  ) تَبَسَک اِمب  ٍسفَن  ّلک 

ِتءاَی ضرَالا  یف  وءا  تاومّـسلا  یف  وءا  هرخَـص  یف  نُکَتف  ٍلَدرَخ  نِم  هَّبَح  َلاقثِم  ُکَت  نِا  اّهنِا  َّیُنب  ای  دـیامرف : یم  شدـنزرف  هب  نامقل 
 ، یهد ماجنا  يراک  یلدرخ  هناد  هزادنا  هب  رگا  یّتح  ( 69  ) هّللا اَهب 
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قیمع رد  ای  دشاب و  اه  نامسآ  قطانم و  نیرترود  رد  ای  دشاب و  تفس  ياه  گنس  نورد  رد  قطانم و  نیرت  مکحم  رد  راک  نیا  هاوخ 
هاگدـید زا  يراک  چـیه  دروآ و  یم  تمایق  زور  رد  ار  لمع  نآ  دـنوادخ  هرخالاب  دـشاب ،  اه  كاخ  نیمز و  نورد  رد  اـهاج و  نیرت 

 . دنام یمن  یفخم  دنوادخ 

 . دشاب هتشاد  ناسنا  رد  دناوت  یم  یبیجع  یتیبرت  شقن  هچ  شنیب  نیا  یتسار 

دش هیقف  هیآ  کی  اب 

شنارای زا  یکی  هب  ار  وا  ترضح  زومایب !  نآرق  نم  هب  هّللا !  لوسر  ای  تفگو :  دش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دجسم  دراو  یصخش 
نَمَف هیآ  هب  دیسر  هک  نیمه  درک ،  توالت  ار  لازلز  هروس  وا  میلعت  يارب  درب و  يرانک  هب  تفرگ و  ار  دراو  هزات  نیا  تسد  وا  درپس ، 

دید دهاوخ  ار  نآ  دهد  ماجنا  يّرش  ای  ریخ  يا  هّرذ  رادقم  هب  هک  ره  ( 70  ) هَرَی ًاّرَش  ٍهّرَذ  َلاقثِم  لَمعَی  نَم  هَرَی و  ًاریَخ  ٍهّرَذ  َلاقثِم  لَمعَی 
زا ار  مدوـخ  سرد  نم  تفگ :  هلب ،  تفگ :  مّلعم  تسا ؟  یحو  هلمج  نیا  اـیآ  تفگ :  دوـخ  مـّلعم  هـب  درک و  رکف  یمک  برع  نآ  . 
 ، دـش نشور  نم  فیلکت  دراد ،  باـسح  ناـهج  نیا  رد  اـم  راکـشآ  یفخم و  ياـهراک  تشرد  زیر و  هک  نونکا  متفرگ ،  هیآ  نیمه 

 . درک یظفاحادخ  دوخ  مّلعم  اب  تسا و  یفاک  نم  یگدنز  طخ  يارب  هلمج  نیمه 

ام زورما  درگاش  نیا  تفگ :  دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  مّلعم 
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فرح کی  تسا  سک  هناخ  رد  رگا  تفگ :  مناوخب و  وا  يارب  کچوک  هروس  کی  زا  شیب  نم  تشاذـگن  یّتح  دوب و  هلـصوح  مک 
تخانش تهاقف و  ماقم  هب  هک  تشگرب  یلاح  رد  وا  اهیقَف  عَجَر  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  متفرگ .  ار  مسرد  نم  تسا ،  سب 

 . دوب هدیسر  دسرب  دیاب  هک  یقیمع 

لوسر زا  ار  هیقف  بقل  مه  دش و  ضوع  مه  دیمهف و  مه  تخانش ،  ار  دوخ  هار  هلمج  کی  اب  درگنابایب  یبرع  هک  تسا  فّسءات  ياج 
اب نابز  دـنچ  اب  یهاگ  نایب و  دـنچ  اب  یلقن  یلقع و  لئالد  تاـیاور و  تاـیآ و  اـب  اـهلاس  هدـنب  لـثم  يدارفا  یلو  درک ،  تفاـیرد  هّللا 

 . . . اما مینز ،  یم  اهفرح  اه  هویش  اهشور و  نیرتهب 

عنام دوبن  ج : 

عنام دوبن 

هلحرم ود  نیا  هک  ندش  ّتلع  يرگید  ندش و  ناکما  یکی  تسا :  مزال  طرش  هس  يرما  داعم و  يارب  هک  میوش  یم  رّکذتم  رگید  راب 
 . تسین یعنام  چیه  ندش  هدنز  داعم و  يارب  هک  تسا  عنام  دوبن  هک  دیسر  هلحرم  طرش و  تبون  نونکا  تشذگ و 

مه يا  هراچ  دنک و  تکرح  هداج  نالف  يور  تسا  روبجم  هک  ینیـشام  دـینک  ضرف  تسا .  دودـحم  ياه  تردـق  يارب  عنام  الومعم 
هک يا  هدـنرپ  يارب  گنـس  نیا  اّما  دـشاب ،  نآ  تکرح  عناـم  دـناوت  یم  هّداـج  رد  گرزب  گنـس  هعطق  کـی  دوجو  درادـن ،  نآ  زج 

یم يزیچ  رتمک  دشاب  رتشیب  ملع  تردق و  هچ  ره  يرآ ،  تسین .  عنام  دنک ،  روبع  یّصاخ  هّداج  کی  زا  تسین  روبجم 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاهن یب  ملع  یکی  دراد : طرـش  ود  هدش  شخپ  تاّرذ  عمج  ناگدرم و  ندش  هدنز  اریز  دریگ ،  رارق  محازم  عنام و  ناونع  هب  دـناوت 
 . تیاهن یب  تردق  يرگید  و 

دَق درک ؟  ضرف  ناوت  یم  یعنام  هچ  تسا ،  یطیارـش  هچ  رد  اجک و  رد  اجک و  زا  يا  هّرذ  ره  دـناد  یم  هک  یهلا  تیاـهن  یب  ملع  اـب 
هک تسا  یباتک  ام  دزن  دنک و  یم  کلهتـسم  ردقچ  نیمز  هک  میناد  یم  ام  ( 71) ظیفَح ٌباتک  انَدـنِع  مهنِم و  َضرَالا  صُقنَت  ام  انِملَع 

 . تسه نآ  رد  تایصوصخ  همه 

لهچ دودـح  نآرق  هکنانچ  تسین  رّوصت  لباق  یعنام  دـنک ،  عمج  اجکی  ار  هدـش  شخپ  تاّرذ  دـناوت  یم  هک  یتیاهن  یب  تردـقاب  و 
ریدَق یَش ٍء  ّلک  یلع  هّللا  ّنِا  دیامرف : یم  هبترم 

هقطنم هویم  يزبس و  جنرب ،  هقطنم و  نالف  مدـنگ  زا  ایند  نیمه  رد  ام  اریز  میتسه ،  هدـش  شخپ  كاخ  تاّرذ  زا  ام  دوخ  الا ن  نیمه 
مه الا ن  يرآ  میدمآ .  ایند  هب  سپـس  هتفرگ و  رارق  ردام  محر  رد  نآ  زا  سپ  ردـپ و  هفطن  تروص  هب  یتّدـم  هدـش و  بیکرت  رگید 

تـسرد ار  ام  هدش  شخپ  ياه  كاخ  تارذ  زا  ناهج  نیا  رد  هک  یتردق  نامه  تسا .  نیمز  زا  يا  هقطنم  کی  زا  ام  ندب  لولـس  ره 
 . دنک یم  هدنز  ار  ام  هرابود  هدیسوپ  ياه  ناوختسا  نامه  هدش  شخپ  تارذ  زا  مه  تمایق  زور  درک ، 

اب ار  هسوسو  نیا  نآرق  اّما  تسا ،  یلکشم  رایسب  راک  نیا  هک  دزادنا  یم  هسوسو  هب  ار  ام  ناطیش  یهاگ  هّتبلا 
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هداد خساپ  تسا ،  يا  هداس  ناسآ و  راک  ناگدرم  ندرک  هدنز  دـنوادخ  يارب  هک  ( 72) ریـسَی ِهّللا  یلع  َِکلذ  ّنِا  ریظن  يدّدعتم  تایآ 
 . تسا

 ، میتسه دودحم  ام  دوخ  نوچ  مینک و  یم  هاگن  دوخ  دید  هنزور  زا  ار  ادخ  ملع  تردق و  ام  هک  تسا  نآ  ام  راک  یلصا  لاکـشا  هّتبلا 
رکف دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  تقیقح  نیا  نآرق  ياه  ناتساد  رـساترس  رد  مینک ،  رّوصت  ار  تیاهن  یب  میناوت  یمن 

(73  . ) میداد دازون  میرم  مان  هب  يرهوش  یب  نز  هب  ام  دیوگ : یم  رگا  اذل  دنک و  نوریب  يّدام  بوچ  راهچ  نیا  راصحنا  زا  ار  ام 

(74  . ) میداد نتفگ  نخس  تردق  هراوهگ  رد  دازون  هب  ام  دیوگ : یم  رگا 

(75  . ) میدرک دوبان  ار  ناراوس  لیف  لیبابا ،  مان  هب  یناگدنرپ  طّسوت  ام  دیوگ : یم  رگا 

(76  . ) میدروآ نوریب  اهگنس  زا  بآ  همشچ  هدزاود  اصع ،  کی  ندز  اب  دیوگ : یم  رگا 

(77  . ) میدرک هدنز  ار  ناگدرم  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  سَفَن  اب  ام  دیوگ : یم  رگا 

(78  . ) میداد ییحی  مان  هب  يدنزرف  وا  يازان  رسمه  درمریپ و  يایرکز  هب  ام  دیوگ : یم  رگا 

(79  . ) میدرک تیبرت  نوعرف  ِدوخ  نماد  رد  ار  یسوم  ام  دیوگ : یم  رگاو 

سونءام زور  هنابـش  رد  وا  اب  هچنآ  بوچراهچ  زا  ناسنا  رکف  زادـنا  مشچ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  همه و  رگید ،  هنومن  اهدـص  و 
لیبـق نیا  رورم  رّکذـت و  يارب  نآرق  توـالت  هب  شرافـس  هکناـنچ  دـشیدنیب ،  تعیبـط  يارواـم  هب  مه  یمک  ددرگ و  رت  عیـسو  هدـش 

 ، يرآ تسا .  تارطاخ 
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مینادب مینکن و  دودحم  نانآ  بوچراهچ  رد  ار  دوخ  رکف  زگره  میهن ،  یم  تعیبط  رب  مکاح  نیناوق  هب  هک  یمارتحا  لامک  اب  دـیاب  ام 
 . دوش یم  نامه  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ  هک 

 . تسین ضرف  لباق  یعنام  چیه  یهلا ،  تیاهن  یب  ملع  یهانتمان و  تردق  ربارب  رد  هکنآ  نخس  هاتوک 

یلامتحا ررض  عفد  داعم ،  هب  نامیا 

ار نآ  ام  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یبلاج  شور  تسا  هتفرگ  تروص  دوخ  ناـفلاخم  اـب  اـم  موصعم  ناربهر  ناـیم  هک  ییاـهوگتفگ  رد 
 : مینک یم  نایب  یلامتحا  ررض  عفد  ناونع  اب  اجنیا  رد  هدرشف 

توافت اه  هتفگ  هنوگنیا  اب  ام  دروخرب  تسا ،  ییاهرادـشه  مهم و  مایپ  لصاح  هک  میروخ  یم  رب  ییاهربخ  هب  هّرمزور ،  یگدـنز  رد 
هلماعم رد  رگا  ًالثم  تسا .  رت  يّدج  ام  لمعلا  سکع  دشاب ،  رت  مهم  رطخ  عون  ای  رتشیب و  تعفنم  ای  ررض  لامتحا  هچ  ره  ینعی  دراد ؛

لصا نوچ  یلو  تسا ،  مک  دوس  هچرگ  تروص  نیا  رد  دشاب ،  دصرد  دوس 5 رادقم  نکیل  دوش ،  هداد  دوس  لامتحا  دصرد  يا 90 
 . دنوش یم  هلماعم  دراو  هدومن و  مادقا  مدرم  تسا ،  یعطق  ًابیرقت  نآ 

اریز دنیامن .  یم  مادـقا  مدرم  مه  زاب  دـشاب  دـصرد  دوس 30 رادقم  یلو  دـش ،  دـصرد   70 دـصرد ،  ياـج 90  هب  دوس  لاـمتحا  رگا 
یلیخ نآ  زا  لصاح  دوس  اّما  دش ،  دـصرد  ندرب 40  دوس  لامتحا  رگا  تسا و  دایز  دوس  رادـقم  یلو  دـش  مک  دوس  لاـمتحا  هچرگ 

 . دنیامن یم  مادقا  مه  زاب  تسا ،  دصرد  الثم 70  دایز 
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اجنیا رد  دوب ،  دهاوخ  رایسب  دوس  ّتیقفوم  ضرف  رب  نکیل  دش ،  یگنر  مک  فیعـض و  رایـسب  لامتحا  ندرب  دوس  لامتحا  رگا  یّتح  و 
هتخورف هگربو  هرامـش  اه  نولیم  نایم  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ینویلیم  تاقباسم  رد  ارنآ  هنومن  اـم  هک  دـنیامن  یم  مادـقا  مدرم  زین 

کی هزیاج  غلبم  نوچ  اّما  تسا ،  مینویلیم  دنچ  کی  ندـش  هدـنرب  ندرب و  دوس  لامتحا  درادـن و  هدـنرب  رتشیب  هرامـش  ود  یکی  هدـش 
 ، ندش هدنرب  ضرف  رب  اریز  دننک .  یم  مادقا  فیعـض  رایـسب  لامتحا  نامه  يارب  زاب  مدرم  تسا ،  نامتخاس  هاگتـسد  کی  ای  نیـشام 

نیمه دشاب  الاب  غلبم  رگا  یلو  دشاب ،  مکو  فیعـض  لامتحا  مه  هچ  ره  هک  میمهف  یم  شور  نیا  زا  تسا .  دایز  یلیخ  هزیاجج  غلبم 
 . دیامن یم  ار  لامتحا  فعض  ناربج  رتشیب ،  شزرا 

خزود و یهلا و  قیقد  باسح  گرم و  زا  دعب  ندش  هدـنز  زا  ار  مدرم  هک  ادـخ  يایلوا  ناماما و  ناربمایپ و  همه  نیا  راتفگ  زا  ام  الاح 
لامتحا دصرد  دـنچ  دریگ ،  یم  همـشچرس  یهلا  تیاهن  یب  فطل  زا  هک  یتشهب  ادـخ و  رهق  هک  یخزود  مهنآ  دـنا  هداد  ربخ  تشهب 

یّتح اجنیا  رد  مییوگب )  نخـس  نید  یب  توافت و  یب  دارفا  اب  تسانب  یلو  میراد ،  نیقی  يوق  ياه  ناهرب  اب  هک  اـم  هّتبلا  ( ؟  میهد یم 
 ، تسا فیعـض  لامتحا  هچ  رگ  اریز  مییامن ،  مادقا  دیاب  میهدب  لامتحا  مه  رازه  دنچرد  کی  ای  رازه و  رد  کی  ای  دصرد  کی  رگا 

ادخ رهق  يدبا و  خزود  اّما 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


میرادن فیعض  ای  يوق  لامتحا  هب  يراک  نیاربانب  تسا .  دنمـشزرا  رایـسب  دنوادخ  تمحر  راوج  هنادواج و  تشهب ،  تسا و  گرزب 
 . مینک هّجوت  دیاب  تسا  مهم  یلیخ  شنایز  دوس و  نوچ  اّما  ، 

دهد و یم  هلپ  کی  زا  نداتفا  زا  ربخ  یهاگ  یعفا ،  رام و  زا  ربخ  یهاگ  دهد و  یم  ار  ییاج  رد  روبنز  دوجو  زا  ربخ  یکدوک  یهاگ 
زا يا  هسیک  ای  ناموت و  اه  نویلیم  دیوگ  یم  یهاگ  ما و  هدومن  ادیپ  ناموتدص  دیوگ  یم  یهاگ  ایرد ،  رد  ندش  قرغ  زا  ربخ  یهاگ 
 ، لامتحا ای  دوش  یم  ادـیپ  نیقی  ام  يارب  گرزب ،  اـی  تسا  كدوک  هک  تسین  هدـنیوگ  هب  اـم  هجوت  دراوم  نیا  رد  تارهاوجو ،  ـالط 

تکرح زمر  ام  يارب  اهشزرا  نیمه  اهنیا و  لاثما  ایرد و  رد  قرغ  یعفا ،  رام و  الط ،  هسیک  تسا :  اهـشزرا  هب  ام  هجوت  اجنیا  رد  هکلب 
راتفگ هک  مهاوخ  یم  ترذعم  ادـخ  يایلوا  ماقم  زا  رگید  راب   . ) دـشاب هدـشن  رداص  مه  يوق  يا  هدـنیوگ  زا  مالک  هچرگ  دوش ،  یم 

 ( تسا نانید  یب  اب  نتفگ  نخس  مفده  اریز  مدرک ،  هسیاقم  كدوک  کی  راتفگاب  ار  ناراوگرزب  نآ 

 ، دهد یم  ناشن  لمعلا  سکع  هدینـش  لاسدرخ  یکدوک  زا  ارنآ  ربخ  هک  يررـض  ای  دوس  رطاخب  ناسنا  هاگ  ره  هکنآ :  نخـس  هاتوک 
؟  دنک یمن  رکف  دنا  هدوب  راگزور  مدرم  نیرتهب  زا  خیرات  هتفگ  هب  هک  نید  يایلوا  دایرف  همه  نیا  هرابرد  ارچ 

فعض هطقن  نیرت  کچوک  نتشاد  نودب  هک  یناربمایپ  نخس  ایآ 
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لیلد رگید و  ملاع  زا  ییاهربخ  ندروآ  اب  دندرک و  تماقتـسا  ناج  ياپ  اتو  دندومن  لمع  ّقح  يانبم  رب  هدرک و  ّقح  هب  توعد  اهلاس 
ضرف رب   ) اهنیا همه  اب  دـنتفریذپ ،  ناج  زا  ار  ناشتوعد  هتفر و  نانآ  غارـس  هب  مه  رفن  اه  نویلیم  هک  یلاح  رد  ناوارف و  ياه  هزجعم  و 

؟  دروآ یمن  دوجوب  نانآ  حور  رد  مه  کش  لامتحا و  ایآ  دوشن ) ادیپ  نیقی  یهورگ  يارب  هک  مه 

مهم و ررـض  دوس و  رگا  صوصخ  هب   ) يررـض دوس و  لامتحا  ربارب  رد  لاسدرخ  كدوک  کـی  هتفگ  زا  هک  يرادـقم  هب  ناـسنا  اـیآ 
؟  دهد ناشن  یلمعلا  سکع  موصعم  يایبنا  دایرف  ربارب  رد  دیابن  دهد ،  یم  ناشن  لمعلا  سکع  دشاب ) یگشیمه 

 . تسا ّرث  ؤم  رایسب  ناسنا  شیارگ  تکرح و  رد  نآ ،  يدایز  یمک و  ررض و  دوس و  رادقم  نیاربانب 

گرزب سب  يررضو  دوس  تسا ،  یگشیمهو  يدبا  خزود  رهق و  راکهانگ  ررـض  تسا ،  هنادواج  تشهب  ادخ و  ياضر  نم  ؤم  دوس 
تمعن نآ  ندروآ  تسدب  يارب  ای  یلامتحا و  گرزب  ياهررـض  نآ  عفد  يارب  دیابن  ام  ایآ  نیاربانب  دجنگ ،  یمن  ام  رکف  رد  یّتح  هک 

ایبنا ریـسم  رد  تکرحو  ینوریب  ياه  توغاطو  ینورد  ياهـسوه  هار  زا  جورخ  هک  یماگ  میرادرب ؟  یماگ  یلامتحا ،  نایاپ  یب  ياه 
 . تسا دوخ  لامکو 

داعم هب  نامیا  شقن 

داعم هب  نامیا  شقن 

ای هدـننک و  قیوشت  هکنیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دراد ،  یمهم  شقن  ناـسنا  تکرح  رد  دـشاب ) مک  رادـقم  هب  رگا  یّتـح   ) دـیدهت قـیوشت و 
خزود و دیدهت  قیوشت و  عون  لاعتم و  دنوادخ  هدننک  بضغ 
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 . دشاب هنادواج  تشهب 

هناخ نیا  دـناد  یم  هک  یـسک  تسین ،  هدیـشوپ  یـسک  رب  نآ  شقن  رثا و  مینک ،  هدـنز  نامدوخ  رد  ار  داعم  هب  نیقی  ناـمیا و  رگا  اـم 
دریگ و یم  رارق  باسح  دروم  رظن و  ریز  شراـک  تشرد  زیر و  دراد و  هجنکـش  نادـنز و  هاـگداد و  دراد ،  سرزاـب  دراد ،  باـسح 
و دـشاب ،  زواجتم  راک و  هزره  توافت و  یب  ناسنا  کی  دـناوت  یمن  ًارهق  تسوا ،  دوخ  درکلمع  باتزاب  اه  یتحار  اه و  یتخـس  مامت 
هک دراد  یتایآ  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دشابن ،  مرگلد  دناوت  یمن  دنام ،  یمن  باسح  یب  مه  شراک  زا  یمک  رادقم  دناد  یم  هک  یـسک 

مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ارنآ  زا  ییاه  هنومن  ام 

يداصتقا لئاسم  رد  داعم  شقن 

یم دـیرخ  دـنریگ و  یم  هنامیپ  مدرم  زا  یتقو  هک  یناسک  ناشورف ،  مکرب  ياو  دـیامرف : یم  دـنراد  دتـس  داد و  هک  یناـسک  هب  نآرق 
یم سپـس  دنهد ،  یم  مک  دنـشورفب  دنیامن و  نزو  ای  دـنهدب و  هنامیپ  دـنراد  انب  هاگ  ره  نکیل  دـنریگب ،  مامت  دـنراد  یعـس  دـننک ، 

ثوعبم گرزب  رایـسب  يزور  يارب  هک  دـنناد  یمن  ناـشرف  مک  نیا  اـیآ  ( 80  ) میظع ٍموَِیل  نوثوعبَم  مّهنءا  کـئلوا  ُّنظَی  ـالءا  دـیامرف :
؟  دنهدب ار  یشورف  مک  همه  نآ  خساپ  دیاب  یهلا  لدع  هاگداد  رد  و  دش ؟  دنهاوخ 

رد داعم  هب  نامیا  هنرگ  دوب و  داعم  شقن  زا  يا  هنومن  نیا  هّتبلا  دریگ ،  یم  ار  ناشورف  مک  ولج  تماـیق  يروآداـی  اـب  نآرق  اـجنیا  رد 
زا ّمعا  يداصتقا  لئاسم  مامت 
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هلءاـسم رد  صوصخ  هب  دراد ،  یّمهم  شقن  رگید  ّتیلاّـعف  عون  ره  تراـجت و  یناـگرزاب و  ّتیریدـم ،  فرـصم ،  عـیزوت ،  دـیلوت ، 
 . فارسا یجرخلو و 

یماظن لئاسم  رد  داعم  شقن 

رگمتـس زواجتم  اب  ادـخ  هار  رد  میراد  انب  ام  دـنتفگ : هدـمآ و  دوخ  ناربمایپ  زا  یکی  دزن  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  دـیامرف : یم  نآرق 
نیا اب  دنتفگ : نانآ  دیـشاب ،  گنج  درم  امـش  هک  منک  یمن  رکف  نم  دومرف : ربمایپ  میراد ،  قیال  هدنامرف  کی  هب  زاین  نکیل  میگنجب ، 

هتسیاش و يدرف  هک  ار  تولاط  دنوادخ  تفگ :  ربمایپ  میتسه .  ادخ  هار  رد  گنج  هدامآ  ًامتح  میـشک  یم  زواجتم  زا  هک  یمتـس  همه 
 . دنک یم  یفّرعم  امش  هدنامرف  ناونع  هب  تسا ،  یمزر  لئاسم  هب  انشآ  دنمورین و 

: دندش میسقت  هتسد  دنچ  هب  ربمایپ ،  نامرف  هدعو و  نیا  ربارب  رد  مدرم  هاگنآ 

ینامرفان لّوا  هلحرم ي  نامه  رد  دـش  رداص  گنج  ناـمرف  هک  نیمه  داـیز  ياهراعـش  زا  دـعب  گـنج  ههبج و  ناـبلطواد  زا  یهورگ 
 . دندومن رارف  هدرک و 

 . دندز زابرس  ههبج  هب  نتفر  زا  هداد و  رارق  هناهب  ار  هدنامرف  یلام  رقف  رگید  یهورگ 

دودرم هدرک و  يربص  یب  اّما  دننک ،  تماقتسا  دریگ  یم  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  یـشیامزآ  رد  هک  دندوب  هداد  لوق  هکنیا  اب  رگید  هورگ 
(81  . ) دندش

هتخاب و ار  دوخ  دـندید  ار  نمـشد  دـنمتردق  رکـشل  هک  نیمه  اّما  دندیـسرتن ،  گنج  نامرف  رودـص  ماـگنه  هب  هچرگ  يرگید  هورگ 
 . میرادن هزرابم  تقاط  زورما  ام  دنتفگ :

دنتشاد داعم  هب  نامیا  هک  یکچوک  هتسد  کی  اهنت 
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 ، دنوش یم  زوریپ  ادـخ  نذا  هب  دایز  هورگ  رب  هک  یمک  هورگ  اسب  هچ  ینعی  ( 82  ) هّللا ِنذِاب  ًهریثک  ًهَِئف  تبَلَغ  هَلیلَق  ٍهَِئف  نِم  مَک  : راعـش اب 
 . دندروآ رد  ياپ  زا  ار  نمشدو  هدرک  هلمح  نمشد  هب 

رد يرادیاپ  يزوریپ و  زمر  هدـش ، )  حرطم  ات 251  تایآ 249  هرقب  هروس  رد  تولاج  تولاط و  ناتـساد  ماـن  هب  هک   ) ارجاـم نیا  رد 
هب نامیا  هک  یناسک  ینعی  ( 83  ) هّللا اوقالُم  مُّهنءا  َنوُّنظَی  َنیِذَّلا  َلاَق  دیامرف : یم  اریز  تسا ،  هتـسناد  داعم  هب  نامیا  ار  گنج  ههبج و 

هفیظو هب  مینک و  هلمح  نمـشد  هب  دـیاب  تسین ،  مک  ای  دایز  ّتیعمج  هب  طوبرم  يزوریپ  دـنتفگ : دنتـشاد  تمایق  زور  ادـخ و  تاقالم 
 . تسا نارباص  اب  دنوادخ  هک  مینک  لمع  دوخ  یهلا 

ار دوخ  هدـنیآ  هک  يا  هدـنمزر  دراد ،  وا  ینیب  ناهج  دـید و  عون  هب  لـماک  یگتـسباو  هدـنمزر ،  يروآ  مزر  هّیحور  شـالت و  يرآ ، 
یچوپ يدوبان و  ار  دوخ  لتق  هک  يا  هدنمزر  اب  دناد ،  یم  یهلا  يایلوا  ادخ و  لوسر  یگیاسمه  نادواج و  تشهب  يدـبا و  یگدـنز 

 . تسین هسیاقم  لباق  دناد  یم 

اینّدلا هایَحلاب  ُمتیضَرءا  دیامرف : یم  دنا  هتسبلد  يویند  تاّذل  هب  دنهد و  یم  ناشن  یتسس  ههبج  هب  نتفر  رد  هک  یناسک  هب  تبسن  نآرق 
! ؟  دیدش یضار  ایند  هب  ترخآ  ياج  هب  ایآ  ( 84  ) هرخ الا  نم 

نایتوغاط اب  دروخرب  رد  داعم  شقن 

ترضح هزجعم  ناشیوداج  رحس و  اب  ات  درک  توعد  ار  نارحاس  اهرهش  همه  زا  دزیرب  ار  یسوم  ترـضح  يوربآ  هکنیا  يارب  نوعرف 
 ، دنیامن یثنخ  ار  یسوم 
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دوخ ییادگ  حور  نآ  یّتح  دنتشاد و  نوعرف  رابرد  هّکـس  کی  هب  مشچ  همه  دنتـشادن ،  داعم  هب  نامیا  عقوم  نآ  ات  هک  ینارحاس  نیا 
؟  یهد یم  ام  هب  يدزم  لوپ و  میزیرب  ار  یـسوم  يوربآ  ام  رگا  اـیآ  ( 85) ًارج انل ال  ّنئءا  دـنتفگ : نوعرف  هب  هدروآ و  مه  ناـبز  هب  ار 

ار دوخ  ياصع  یـسوم  ترـضح  سپـس  دنداد و  ماجنا  دنتـشاد  ناوت  رد  هچ  ره  دـندومن و  راک  هب  عورـش  نوعرف  تبثم  خـساپ  اب  هک 
 . درک دوبان  ار  نانآ  ياه  هتفاب  مامت  دش و  اهدژا  تخادنا و 

 ، تسا یهلا  دصرددص  يراک  هدوب و  جراخ  ناشدوخ  دودحم  ياهراک  عون  رحـس و  زا  یـسوم  راک  هزجعم و  دندیمهف  هک  نارحاس 
درک و دـیدهت  ار  همه  دوب  هدـش  كانمـشخ  هک  نوعرف  دـندروآ .  نامیا  وا  هب  هدـیورگ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  نوعرف  روضح  رد 
اه و هخاـش  هب  منک و  یم  عطق  ( 86) رگیدکی سکع  هب  ار  امـش  ياپ  تسد و  نم  دـیروآ ! ؟  یم  نامیا  نم  هزاجا  زا  لبق  ایآ  تفگ : 

 . منک یم  ناتنازیوآ  امرخ  تخرد  ياه  هنت 

ربارب رد  داعم ،  ادـخ و  هب  نامیا  رطاخ  هب  نونکا  دنتـشاد ،  ینوعرف  ياه  هزیاج  هب  مشچ  دنتـشادن و  نامیا  لبق  یتعاس  ات  هک  نانآ  اّما 
روز و اریز  هدـب ،  ماجنا  یهاوخ  یم  يراـک  ره  ( 87) اینُّدلا هایَحلا  ِهذَه  یـضقَت  اّمنِا  دـنتفگ : وا  هب  شمارآ  لامک  اب  هداتـسیا و  نوعرف 

دوخ يادخ  يوس  هب  ام  هک  تسین  مهم  ام  نتشک  ( 88  ) نوِبلقنُم اّنبَر  یلا  ّان  َریَضال إ  اولاقو  تسین ،  ایند  نیا  شیب  وت  متس 
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(89  . ) میدرگ یمزاب 

شیپ هظحل  دنچ  ات  هک  ار  ییاهـشاداپ  اه و  هّکـسو  نوعرفو  ایند  دروآ ،  دوجوب  دارفا  نیا  حور  رد  ییاغوغ  هچ  داعم  هب  نامیا  یتسار 
دودحم ار  وا  تردق  روزو و  دندنخ  یم  نوعرف  شیر  هب  دنراگنا و  یم  چیه  هب  هرسکی  درک ،  یم  هولج  هلئـسم  نیرت  مهم  اهنآ  يارب 

 . دنناد یم  زیچان  و 

درب شیپ  تداهـش  هب  قشع  ات  ار  اهنآ  دومن و  گرزبار  ناشحور  دروآ ،  دوجوب  یگنهرف  بالقنا  دارفا  نیا  رد  داعم  هب  نامیا  يرآ ، 
.

نامورحم هب  هّجوت  رد  داعم  شقن 

تیب زا  ات  درک  تساوخرد  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینم  ؤملاریما  دوخ  ردارب  تمدـخ  دوب ،  يراولایع  درمریپ  هک  لـیقع 
سرت زا  لیقع  دروآ ،  لیقع  تسد  کیدزن  درک و  غاد  ار  ینهآ  ماما  دهدب .  وا  هب  يرتشیب  هیمهس  دوخ  يدنواشیوخ  ببـس  هب  لاملا 

 . مسرت یم  ادـخ  يدـبا  رهق  باذـع و  زا  نم  یـسرت ،  یم  ایند  هداس  شتآ  نیا  زا  وت  رگا  دـیامرف : یم  ماما  دـشک  یم  ار  دوخ  تسد 
(90)

نانآ تدایع  هب  شباحصا  هارمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندش و  رامیب  یکدوک  رد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماماو  نسح  ماما 
كدوک ود  نیا  یتمالس  يارب  تسا  بوخ  هک  دندرک  داهنشیپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  مدرم  لزنم ،  زا  جورخ  ماگنه  دندمآ ، 

دوخ رـسمه  هارمه  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دش  فرطرب  نانآ  يرامیب  هک  یماگنه  تفریذپ و  ماما  دـینک .  رذـن  هزور  زور  هس 
 . دنتفرگ هزور  هداوناخ  هیقب  مالّسلا و  اهیلعارهز  ترضح 

رد ییاذغ  هک  یلاح  رد  راطفا  ماگنه 
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هناخ رد  يادص  دننک  راطفا  دنتساوخ  هدروآ و  اجب  ار  برغم  زامن  هک  نیمه  دوب ،  هدش  هیهت  نان  یمک  رایـسب  تمحز  اب  دوبن و  لزنم 
اب اهنت  هداد و  ریقف  هب  ار  دوخ  نان  ناراوگرزب  نآ  دینک !  کمک  نم  هب  متـسه  دنمزاین  ریقف و  نم  دیوگ  یم  یـصخش  هک  دندینـش  ار 

 . دندرک راطفا  بآ 

ياضاقت رد  تشپ  زا  يریسا  مّوس  بش  و  متسه ،  میتی  یصخش  هک  دش  دنلب  رد  يادص  دننک  راطفا  دنتـساوخ  هک  نیمه  زاب  مّود  بش 
نِم فاَخن  ّانِا  میناوخ :  یم  نینچ  ناسنا  هروس  رد  ار  يراکادـف  نیا  لیلد  دـندومن و  راطفا  بآ  اب  نازیزع  نآ  بش  هس  ره  درک .  ناـن 

 . میسرت یم  تسا  كاندرد  هایس و  هتفرگ و  يزور  هک  تمایق  زور  زا  ام  ( 91  . . . ) ًاریرَطمَق ًاسوبَع  ًاموَی  اّنبر 

ربارب رد  هک  یناسک  يرآ ،  دروآ .  یم  راب  دّـهعتم  لوئـسم و  هعماـج  ناـمورحم  ربارب  رد  ار  ناـسنا  هنوگچ  داـعم  هب  ناـمیا  یتسار  هب 
ُکَن َمل  َو  دوب : اه  یتوافت  یب  نیا  خزود  هب  ام  طوقـس  لماوع  زا  یکی  هک  دـننک  یم  رارقا  تمایق  رد  دنتـسه ،  توافت  یب  ناـمورحم 

 ، نامورحم نامیتی و  هب  ییانتعا  یب  لیلد  نوعام  هروس  رد  هکنانچ  میداد ،  یمن  اذـغ  اه  هراـچیب  نیکـسم و  هب  ( 92  ) نیکسملا ُمعُِطن 
 . تسا هدش  ناونع  تمایق  هب  نامیا  نتشادن 

تالامک مامت  هناوتشپ  داعم ،  هب  نامیا 

ناسنا يارب  اه  يراوگان  راشف و  لّمحت  هداس ،  یگدـنز  ّتیمورحم ،  عون  کی  اب  هارمه  یقالخا ،  لئاضف  اهراثیا و  اـه و  لاـمک  رثکا 
نانآ هارمه  هدش و  لصاح 
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تمایق و هب  نامیا  ناـمه  درک ،  لّـمحت  ار  يراوگاـن  همه  نآ  داد و  تکرح  ار  اـه  هنزو  نیا  نآ  اـب  ناوتب  هک  یمرها  نآ  دـشاب ،  یم 
 . تسا زور  نآ  ياه  یفالت  ناربج و 

رود ياج  يدـید  یتحاران  راشف و  ایند  رد  يزور  دـنچ  رگا  هک  دـهد  یم  ار  هزیگنا  نیا  ناـسنا  هب  یهلا  يورخا  ياهـشاداپ  هب  ناـمیا 
 . يریگ یم  ربارب  دنچ  نیدنچ و  ار  تامحز  مامت  رجا  تسا ،  زاین  زور  هک  تمایق  يادرف  دور و  یمن 

ار ناسنا  دناوت  یم  ییورین  هچ  ای  دننک ،  یم  راثیا  ار  دوخ  تورث  لوپ و  نادـنمتورث  دوخ و  ناج  ناگدـنمزر  یلماع  هچ  اب  یتسار  هب 
؟  دنک مرگلد  اه  توهش  اهسوه و  ندراذگ  رانک  هب 

؟  دوش هدومیپ  مخ  چیپ و  رپ  ياههار  همه  نیا  يا  هزیگنا  هچ  اب  دشابن  وا  دای  اب  نخس  وا و  يایلوا  ادخ و  تاقالم  قشع  رگا 

؟  دورب فیلکت  راب  ریز  ناسنا  ارچ  دشابن ،  راک  رد  ییازج  رگا 

؟  دراد زاب  زواجت  زا  ار  ناسنا  ییورین  هچ  دشابن ،  یماقتنا  رگا 

هک تسا  ییاه  تراشب  هدـعو و  رطاخ  هب  دـنیامن ،  یم  لّمحت  ار  نارفاک  کلتم  تمهت و  ناـبز و  مخز  همه  نیا  ناـنم  ؤم  زورما  رگا 
 . تسا هدمآ  نآرق  رد 

 . دندنخ یم  راّفک  هب  نانم  ؤم  تسا )  تمایق  زور  هک   ) زورما ( 93  ) نوکَحضَی ِراّفکلا  نِم  اونمآ  َنیّذلا  َمویلاَف  دیامرف : یم  نآرق 

 ، دوش یمن  نوعرف  ياهالط  خاک و  ناونع ،  لام ،  تردق ،  بذج  یتمیق  چیه  هب  نوعرف  نز  رگا 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


تاجن نوعرف  خاک  زا  ارم  ایادخ !  ( 94  ) هّنجلا ِیف  ًاتَیب  كدنِع  ِیل  ِنبا  ّبر  دیوگ : یم  وا  تسا ،  هتخود  رگید  ياج  هب  مشچ  وا  نوچ 
 . نک انب  تدوخ  تمحر  راوج  رد  يا  هناخ  تشهب  رد  نم  يارب  هد و 

ُرَـسخَا دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اذـل  دوش و  یم  نادـنز  شیارب  مه  نوعرف  خاـک  درک ،  تشهب  ياوـه  هک  لد  يرآ ، 
مرگلد یـضار و  ایند  هب  ترخآ )  ياج  هب   ) هک تسا  یـسک  مدرم  نیرتراـک  ناـیز  ( 95  ) هرخ الا  نع  ًاضَوِع  اینّدـلا  یَـضَر  نَم  ساّنلا 

 . دشاب

هنومن دنچ  هب  اهنت  امو  تسین  هدیشوپ  یسک  رب  یّلک  یئزج و  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  ّتینما و  تناما ،  اوقت ،  رد  داعم ،  هب  نامیا  شقن 
 . میدرک هراشا  ییاور  ینآرق و 

داعم دای  اب  هارمه  نامیا 

 . درادن يا  هدیاف  وا  دای  نودب  دنوادخ  هب  نامیا  اهنت  هک  هنوگ  نامه  دوب ،  زین  داعم  دای  دیاب  هکلب  تسین ،  یفاک  داعم  هب  نامیا  اهنت 

ام هدیقع  دنک ،  یم  توافت  یب  يّدام  دشر  ایند و  هب  تبـسن  ار  ناسنا  داعم  گرم و  دای  دننک  یم  نامگ  هک  یـضعب  رّوصت  فالخ  رب 
اب دنمشوه و  یناسنا  ار  وا  هدروآ و  رد  جرم  جره و  ینادرگرس و  يرگ ،  یلابُاال  زا  ار  ناسنا  یـسرباسحو ،  تمایق  دای  هک  تسا  نآ 

 . دهد یمن  ماجنا  يراک  باسح  یب  زگره  دنک و  یم  فده 

اهنت ینعی  ( 96  ) بابلالا اولوا  رّکذتَی  اّمنِا  تسا :  هدومرف  هتـسناد و  لقع  نابحاص  صوصخم  اهنت  ار  هّجوت  يرایـشوه و  نآرق  هکنانچ 
نابحاص
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 . دنتسین لفاغ  هدش و  رّکذتم  لقع 

تّذـل لُگ  هب  نتـشاد  رواب  نامیا و  هک  هنوگ  نامه  میـشاب  مه  تمایق  باسح و  دای  دـیاب  هکلب  تسین ،  یفاـک  داـعم  هب  ناـمیا  يرآ ، 
 . دییوب ار  نآ  رابکی  يا  هظحل  دنچ  ره  دیاب  هکلب  تسین ،  نیرفآ 

هدـیزرو و تلفغ  نآ  هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  مه  یهاگ  دـنک و  یم  داقتنا  دـنرادن  داعم  هب  ناـمیا  هک  یناـسک  زا  یهاـگ  نآرق  اذـل 
ایند رهاظ  هب  زج  نانیا  ( 97  ) نوِلفاغ مُه  ِهرخ  الا  ِنَع  مُه  اینّدلا و  هایحلا  َنِم  ًارهاظ  َنوملعَی  دنک : یم  داقتنا  تّدـش  هب  دنراکـشومارف ، 

 . دنتسه لفاغ  ترخآ  زا  نانامه  دنرادن و  هّجوت  يزیچ  هب  نآ  قربو  قرز  و 

گرم دای  یمک  میـشابن و  لفاغ  هک  دشاب  نیا  هدـش  شرافـس  روبق  لها  ترایز  ناتـسربق و  هب  نتفر  يارب  همه  نآ  هکنیا  لیلد  دـیاش 
تمایق هّجوتم  هراومه  ات  میروایب  نابز  هب  ار  نیِّدلا  موَی  ِِکلام  هلمج  راب  دنچ  زامن  رد  تسا  بجاو  زور  هنابش  ره  رد  هکنانچ  میشاب ، 

 . میشاب

داعم توم و  دای  راثآ 

: دیامرف یم  نینچ  داعم  گرم و  دای  شزرا  شقن و  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . درب یم  نیب  زاار  اه  توهش  گرم  دای  تاوَهَشلا  تیُمی  ِتوَملا  ُرکِذ 

 . دنک یم  رب  هرسکی  ار  تلفغ  ياه  هشیر  َهلفَغلا  ِتبانَم  عَلقَی  َو 

 . دنک یم  مکحم  یهلا  ياه  هدعو  اب  ار  ناسنا  لد  هّللا  ِدعاوَمب  بلَقلا  يّوَُقی  َو 

 . دهد یم  قوس  تفاطل  هب  تواسق  زا  ار  ناسنا  هیحور  عبَطلا  ّقَُری  َو 

 . دنکش یم  ار  اهسوه  ياه  تمالعو  اه  هناشن  يوَهلا  َمالعا  رسُکی  َو 

یفُطی ء َو 
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 . دنک یم  کچوک  ناسنا  مشچ  ولج  رد  ار  ایند  شوماخ و  ار  صرح  شتآ  اینّدلا  رّقَُحی  صرِحلا و  َران 

زا ندرک  رکف  تعاس  کی  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  مالک  نیا  ياـنعم  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  سپس 
يارب یگدامآ  یهلا و  لدع  هاگداد  اه و  باسح  اه و  یسرپزاب  دوخ و  هدنیآ  هرابرد  رکف  دیامرف : یم  تسا ،  رتهب  لاس  کی  تدابع 

(98  . ) تسا خساپ 

(99  . ) دنتسه گرم  دای  رتشیب  هک  دنتسه  یناسک  دارفا  نیرت  كریز  میناوخ :  یم  تایاور  رد 

ِتوملا و ُرکِذ  لاق :  اهئالج ؟  امف  لیق :  دـیدَحلا .  ُءدـصَی  امک  ُءَدـصَت  بولقلا  ِهذـه  ّنِا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
گرم و دای  اب  دومرف : تسیچ ؟  اب  نآ  لقیـص  الج و  دندیـسرپ  دـنز ،  یم  گنز  نهآ  دـننامه  اهلد  نیا  اـنامه  ( 100  ) نآرُقلا ُهوالت 

 . نآرق توالت 

 : تسا رثا  راهچ  ياراد  هک  دیشاب  گرم  دای  دایز  توَملا  َرکِذ  اوِرثکَا  میناوخ :  یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  هلمج  رد 

بونّذلا ضّحُمی  ّهناف  دنک .  یم  كاپ  ار  امش  ناهانگ   1

اینّدلا ِیف  دّهَُزی  و  دنک .  یم  مک  ایند  هب  ار  امش  طرفم  هقالع   2

 . دریگ یم  ار  دزیخ  یمرب  تورثو  هیامرـس  زا  هک  ییاه  نایغط  اه و  یتسم  ولج  دـینک ،  گرم  دای  يزاین  یبو  ینغ  لاح  رد  هاگره   3
همَدَه ینِغلا  دنع  هوُمترکَذ  ْنِاف 

دمآرد خـساپ  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  دـیاب  هنوگچ  هک  دـشاب  نیا  رکف  دـتفا و  گرم  دای  ناسنا  رقف  یتسردـنت و  لاـح  رد  هاـگ  ره   4
دهدب ار  هعماج  نامورحم  خساپو  فرصمو ، 
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یلام رگا  دـنیب  یم  اریز  ( 101  ) مکـشیَِعب مکاضرَا  رقَفلا  دـنع  هوُمترَکَذ  نِاو  دوش .  یم  دونـشخو  یـضار  مک  ِرادـقم  نامه  هب  ًارهق  ، 
 . تسا رتمک  مه  شتیلوئسم  درادن 

هب دـشاب ،  گرم  داـی  داـیز  هک  ره  ( 102) ریـسَیلاب اینّدـلا  نم  یِـضَر  ِتوملا  َرکِذ  رَثکَا  نَم  :و  دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
 . تسین وا  رد  لخب  صرح و  رگید  تسا و  یضار  مرگلد و  ایند  زا  یمک  يرادقم 

هلیح دنک  رگید  يارس  هناور  ار  دوخ  لد  تمایق ،  گرم و  هب  هّجوت  اب  دناوتب  هک  یسک  تسا و  دوخ  ناقـشاع  هدننز  لوگ  ایند  ًاساسا 
 . تسین وا  فیرح  ایند  ياه  هولج  اه و  قرب  قرز و  اه و 

ییاهر ایند  ياه  هلیح  زا  دنک  گرم  دای  دایز  هک  ره  ( 103) اینّدلا ِعادُخ  نِم  یَجن  توَملا  رکِذ  نِم  رَثکَا  نَم  دیامرف : یم  ترضح  نآ 
 . دنک یم  ادیپ 

رد ار  گرم  هک  ره  ( 104) ِتاریَخلا یِلا  عَراس  توَملا  َبَّقرَت  نَم  میناوخ :  یم  نینچ  گرم )  دای  شقن  هراـبرد   ) يرگید ثیدـح  رد 
کی گرم  مک و  تقو  دـناد  یم  نوچ  هکلب  دـنام ،  یمن  بقع  دوخ  هنازور  ياهراک  زا  اـهنت  هن  دـشاب ،  شرظتنم  دـنیبب و  دوخ  ولج 

 . دهد یم  ماجنا  ریخ  ياهراک  رت  عیرس  رتشیب و  هچ  ره  تسین ،  هشیمه  وا  يارب  راک  نادیم  دسر و  یم  ارف  هعفد 

: دنز یم  دایرف  دنک و  یم  تیبرت  ار  مدرم  هدوبر ،  ار  اهنآ  گرم  هنوگچ  هک  ناینیشیپ  خیرات  يروآدای  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

داب هب  زین  اهنآ  هشیر  هک  زاجح  نمی و  ناهاشداپ  دنتسه  اجک  هقلامَعلا  ُءانبَاو  هَِقلامَعلا  َنیءا 
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؟  تسا هتفر 

؟  مور ناریا و  ناهاش  دنیاجک  رَصِیق  يرسَک و  َنیءا 

؟  ناشنامدود نارگمتس و  دنیاجک  هَِربابَجلا  ُءانبَاو  هِربابَجلا  َنیءا 

تنیز هریغ  الط و  اب  دـندرک و  اه  يراک  مکحم  دـنتخاس و  اهژد  هک  یناـسک  دنتـسه  اـجک  ( 105  ) فرخزو دّـکَاو  َنّصَح  نَم  َنیءا 
؟  دندرک

؟  دوب رت  گرزب  امـش  زا  ناشراثآ  رتشیب و  امـش  زا  ناشرمع  هک  یناسک  دنتـسه  اجک  ًاراثآ  َمظعَا  وًارامعَا  َلَوطَا  مکنِم  ناک  نَم  َنیءا 
(106)

یهدب رکف  هب  هک  يراّجت  دننک .  یم  هدامآ  مک  مک  ار  نانآ  هیزیهج  یکدوک  زا  دنتسه ،  ناشنارتخد  هدنیآ  رکف  هب  هک  ینانز  يرآ ، 
نیمه زا  دنتـسه  تمایق  گرم و  رکف  رد  هک  مه  یناسک  دنیامن .  یم  عمج  ار  دوخ  ياهدـمآرد  لبق  اهتّدـم  زا  دنتـسه ،  دوخ  هدـنیآ 

 . دنشاب وگخساپ  تمایق  رد  دنناوتب  هک  دنهد  یم  ماجنا  یلمع  دنراذگ و  یم  رانک  ار  فالخ  ياهراک  زورما 

نیمه نایاپ  رد  هک  دهد  ربخ  وت  هب  ییوگتسار  هدنیوگ  کی  رگا  دنتفگ : دوب  البرک  گرزب  ياملع  زا  هک  يزاریش  هّللا  هیآ  موحرم  هب 
؟  ینک یم  هچ  هدنامیقاب  زور  دنچ  نیا  رد  وت  يریم ،  یم  هتفه 

زا نم  اریز  مداد ،  یم  ماجنا  ار  لمع  نامه  مه  الا ن  ما  هداد  ماجنا  نونک  ات  یناوج  لّوا  زا  هک  يراـک  ره  تفگ :  ناـنآ  خـساپ  رد  وا 
ببـس نم  يارب  ندرم  گرم و  ربـخ  نیارباـنب  مدرک .  یم  ار  نآ  خـساپ  تماـیق و  رکف  لّوا  متـشاد ،  يراـک  دـصق  هاـگره  یناوـجون 

 . دوش یمن  تشحو 

هام زور 19  حبص  رد  هک  دنتسه  یسک  نامه  درگاش  اهنیا  يرآ 
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: دومرف دمآ  ورف  شکرابم  قرف  رب  وا ) رب  ادخ  تنعل   ) مجلم نبا  ریشمش  هک  نیمه  ناضمر 

 . مدش راگتسر  هبعک  يادخ  هب  هَبعَکلا  ّبر  ُتُزف و 

كَرذِـح هنم  َتذـخَا  دـق  َکیتای و  یّتح  توَملا . . .  ِرکِذ  نم  ِرثکا  َّیُنب  اـی  دـنک : یم  شرافـس  نینچ  شدـنزرف  هب  هک  یماـما  ناـمه 
 . يوشن ریگ  لفاغ  هتشاد و  هارمه  ار  تدوخ  لئاسو  گرم  ندمآ  ماگنه  هب  ات  شاب  گرم  دای  دایز  مدنزرف !  ( 107)

اه تاجانم  رد  گرم  دای 

 : میناوخ یم  یلاُمث  هزمحوبا  ياعد  رد  ًالثم  دهد ،  یم  لیکشت  تمایق  گرم و  دای  ار  اه  تاجانم  زا  یّمهم  شخب 

 . نک محر  گرم  تقو  رد  نم  ترسح  مغ و  هب  ایادخ ! 

 . نک محر  ربق  رد  متشحو  هرهلد و  نم و  ییاهنت  هب  ایادخ ! 

 . نک محر  منتشادن  خساپ  ندوب و  لیلذ  هب  دوخ ،  لدع  هاگداد  رد  یسرباسح  ماگنه  هب  ایادخ ! 

 . نک محر  دنرب  یم  ناگدرم  راید  يوس  هب  يا  هتخت  يور  ارم  دنریگ و  یم  ار  ما  هزانج  رود  ناتسود  هک  یماگنه  ایادخ ! 

: دیامرف یم  هفوک  دجسم  رد  دوخ  تاجانم  رد  نینم  ؤملاریما 

 . هدب نامءا  نم  هب  دروخ  یمن  درد  هب  دنزرف  لام و  كاپ ،  ِلد  زج  هک  يزور  ایادخ ! 

مهارمگ هک  نآ  نیا و  ياج  هب  شاک  يا  دیوگ : یم  دزگ و  یم  نادند  هب  ترسح  تسد  رگمتس  هک  يزور  هدب  نامءا  نم  هب  ایادخ ! 
 . متشاد یهارمه  تسود و  ادخ  لوسر  اب  دندرک ، 

 ! ایادخ

 ، تسین هتخاس  يراک  مه  ردام  ردپ و  تسد  زا  هک  يزور 

درادن هدیاف  نارگمتس  ِیهاوخرذع  هک  يزور 
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،

 ، دنک یم  رارف  تسود  دنزرف و  ردپ ،  ردام ،  ردارب ،  زا  یّتح  ناسنا  هک  يزور 

 ، تسا شدوخ  راک  ییوگخساپ  لوئسم  یسک  ره  اهنت  هک  يزور 

 . هدب منامءا  امرف و  محر  نم  هب 

هب زور  نآ  رد  نیمز  مدرم  مامت  هکلب  لیماف ،  ناردارب و  ناتسود ،  نادنزرف ،  مامت  دنرـضاح  راکهانگ  ياه  ناسنا  هک  يزور  ایادخ ! 
 . شخب ییاهر  ارم  خزود  باذع  زا  هدب و  نامءا  نم  هب  دنبای ،  تاجن  دوخ  ات  دنوش  راتفرگ  ناشیا  ياج 

 . تسا کیرات  ياه  حور  شخب  ینشور  لفاغ و  ياهلد  ياود  اه  تاجانم  نیا 

تیاهن یب  يارـس  هب  دودـحم  يایند  نیا  زا  ار  وا  زادـنا  مشچ  دـنک ،  یم  یناکت  هناخ  ار  ناـسنا  اـه  تاـجانم  تاـهّجوت و  نیا  يرآ ، 
تمایق ییوگخـساپ  تمایق و  هب  نامیا  ای  هک  تسا  یناسک  زا  اه  تیانج  مامت  دهد .  یم  دشر  هدرب و  الاب  ار  ناسنا  دـهد ،  یم  لاقتنا 

 . دنتسه لفاغ  دنراد ،  ینامیا  رگا  ای  دنرادن و 

؟  میتسین گرم  دای  ارچ 

ياـهوزرآ يرگید  اهـسوه و  اوـه و  زا  يوریپ  یکی  مناـساره :  امـش  رب  زیچ  ود  يارب  نـم  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 
یتـسرپ و قـح  زا  ار  امـش  یتـسرپاوه  اریز  ( 108  ) هرخ ـالا  یِـسُنیَف  ِلَـمَالا  ُلوط  اـّما  ّقحلا و  نع  ُّدُـصیَف  يوَهلا  ُعاـبِّتا  اـّماف  ینـالوط . 

 . دنک یم  ادج  تمایق  دای  زا  ار  امش  ینالوط  ياهوزرآ 

(109) ًارکِذ ِتومِلل  مهّلقَا  ًالمءا  ساّنلا  ُرَثکَا  دیامرف : یم  ترضح  نآ  رگید  ثیدح  رد 

رتمک هک  دنتسه  ینانآ  دنراد ،  يرتشیب  ینالوط  ياهوزرآ  هک  یناسک 
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 . دنشاب یم  تمایق  گرم و  دای 

داعم راکنا  ياه  هزیگنا 

تّیلوئسم زا  زیرگ   1

ولج ياه  هار  یـشاّیع  داسف و  يارب  دـهاوخ  یم  ناسنا  ( 110  ) هَمایقلا ُموَی  َناّیءا  ُلَئـسَی  هَمامَا  َرُجفَِیل  َناسنالا  ُدـیُری  دـیامرف : یم  نآرق 
ماجنا دهاوخ  یم  يراک  ره  دناوتب  ات  تسین ،  یتمایق  دیوگ : یم  هدش و  تمایق  رکنم  اذـل  دـنک ،  هّجوم  ار  نآ  هدرک و  زاب  ار  شیوخ 

 . دهد

نکن ار  راک  نیا  دیوگ : یم  وا  هب  اوقت  حور  یقالخا و  نادجو  دنک ،  هدافتسا  نابایب  رد  ینیمز  ای  تخرد  زا  دهاوخ  یم  ناسنا  یهاگ 
نیا دیوگ : یم  دنک .  زاب  دوخ  هدافتسا  يارب  ار  هار  دراذگب و  یهالک  دوخ  نادجو  رـس  هکنیا  يارب  وا  تسین .  یـضار  شبحاص  هک 

 . دنرادن کلام  هک  ناتخرد  نیمز و 

نیدب ات  درادن ،  تبیغ  ًاساسا  هک  تسا  ییاوران  صخـش  يردق  هب  ینالف  دـیوگ : یم  دـنک  تبیغ  ار  یـسک  دـهاوخ  یم  یتقو  ًالثم  ای 
 . دنک وا  راثن  دهاوخ  یم  شلد  هچره  دناوتب  هلیسو 

 . میردارب رهاوخ و  همه  دیوگ : یم  مرحَمان  هب  هاگن  هیجوت  يارب  یهاگ 

 . درک ّهیقت  دیاب  دیوگ : یم  دوش ،  ریگرد  توغاط  اب  ای  دهد و  ماجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دسرت  یم  هک  یهاگ 

 . دومن ارادم  مدرم  اب  دیاب  دیوگ : یم  درادن ،  یفاک  ّتیعطاق  هک  یهاگ 

یناور هشیر  هک  ار  اه  هزیگنا  نیا  ام  دنک .  یم  رواب  ار  نآ  هاگآدوخان  مه  وا  دوخ  یهاگ  هک  دراد  هیجوت  تردق  نانچ  ناسنا  يرآ ، 
 . میهن یم  مان  ّتیلوئسم  زا  زیرگ  ناونع  هب  دراد ، 

ادخ ملع  تردق و  هب  نامیا  مدع   2

چیه داعم  نارکنم  نافلاخم و  هک  میناوخ  یم  نآرق  دّدعتم  تایآ  رد 
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یم نایب  اجنیا  رد  ار  نآ  ياه  هنومن  ام  هک  دنناد  یم  دیعب  ار  ندش  هدـنز  اهنت  هکلب  دـنرادن ،  تمایق  راکنا  يارب  یملع  ناهرب  لیلد و 
 : مینک

لایخ و اب  اهنت  دـنرادن ،  یملع  لیلد  هنوگ  چـیه  دنتـسه  داعم  رکنم  هک  یناـسک  ( 111  ) نوُّنظَی ّـِالا  مُه  ْنِا  ٍملِع  نِم  ِکلذـِب  مَهل  اـم  و 
 . دننز یم  ییاه  فرح  نامگ 

 . دنوش یمن  هدنز  رگید  گرم  زا  دعب  هک  دننک  یم  نامگ  راّفک  ( 112) اوثَعُبی َنل  نءا  اورفَک  َنیّذلا  مَعَز 

دش مگ  هدنکارپ و  نیمز  رد  ام  ندب  تاّرذ  میدش و  هدیـسوپ  هدرم و  ام  هاگ  ره  ایآ  ( 113) دیدَج ٍقلَخ  یَِفل  ّاناء  ِضرالا  ِیف  انللَض  اِذا 
! ؟  میوش یم  هدیرفآ  هرابود  ، 

! ؟  میوش یم  هدنز  مه  زاب  میدش  كاخ  هدیسوپ و  گرم  زا  دعب  ام  هاگ  ره  ایآ  ( 114) دیدَج ٍقلَخ  یَِفل  ّانِاء  ًاباُرت  اّنک  اذاء 

هب ینشور  ياه  باوج  نآرق  نکیل  تسا ،  تمایق  نتسناد  دیعب  داعبتسا و  اهنآ  هناهب  اهنت  هک  مینیب  یم  نافلاخم  ياه  هتفگ  هب  هّجوت  اب 
لوسر هک  مینک  یم  هفاضا  ار  یثیدح  مه  اجنیا  رد  میدرک و  نایب  داعم ) ناکما   ) ثحب رد  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  ام  هک  دـهد  یم  اهنآ 

دای هب  دایز  دـینک  یم  هدـهاشم  ار  راهب  لصف  هاگ  ره  ( 115) روشُّنلا رکذ  اورثکاَف  َعیبَّرلا  ُمتیءار  اذا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
 . دیشاب ناتدوخ  گرم  زا  دعب  ندش  هدنز  تمایق و 

 . ناتخرد نیمز و  ندش  هدنز  لثم  تسا  يزیچ  ناگدرم  ندش  هدنز  هک  دنک  یم  لابند  ار  هلءاسم  نیا  رّرکم  مه  نآرق  تایآ 

دعب ون ز  راهب  نیا 
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زیر گرب 

زیختسر دوجو  رب  ناهرب  تسه 

دوش ادیپ  اهّرس  ناراهب  رد 

(116  ) دوش اوسر  نیمز  نیا  تسا  هدروخ  هچره 

یهلا تردق  زا  ییاه  هنومن  نافلاخم  يارب  نآرق  اذل  درادن ،  دنوادخ  تردق  هب  نامیا  ناسنا  هک  تسا  نامه  داعم  راکنا  لیلد  يرآ ، 
هک تسادیپ  هتفگان  دزاسب و  ون  زا  هرابود  هدرک و  یـشالتم  دناوت  یم  تخاس  ار  وت  هک  یتردق  نامه  دیامرف : یم  دـنک و  یم  لقن  ار 

 ( . تسین لکشم  يراک ،  چیه  ادخ  يارب  هچ  رگ   ) تسا رت  ناسآ  ندیرفآ  لصا  زا  نتسویپ  مهب  یشالتم و 

تمایق نامز  هب  نتشادن  یهاگآ   3

؟  تسا تقو  هچ  تمایق  نامز  هک  تسا  نیا  داعم  نافلاخم  رگید  هناهب 

هرخـسم بّجعت و  اب  ندرک  لوبق  ياج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ییاه  باوج  ندینـش  زا  سپ  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد 
ادخ زج  ار  تمایق  عوقو  نامز  هکنآ  زا  لفاغ  تسا ؟  تقو  هچ  تمایق  ( 117) وه یتَم  نولوقَی  و  دنتفگ : یم  هداد و  ناکت  ار  دوخ  رس 

ار ندرم  لصا  دیاب  دـنادن  ار  دوخ  ندرم  تعاس  یـسک  رگا  ایآ  تسین .  راکنا  لیلد  زگره  خـیرات  نتـسنادن  یلو  دـناد ،  یمن  یـسک 
؟  دنک راکنا 

ناگدرم ندرک  هدنز   4

ار ناگدرم  دنوادخ  رگا  ( 118) انئابَّاب اُوتئا  اولاق  دـنتفگ : یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  تسا  نیا  داعم  نارکنم  ياه  هناـهب  زا 
یم تسار  امش  رگا  ( 119  ) نِیقداص متنک  نِا  انئابَِّاب  اوتاَف  دنتفگ : یم  ای  و  نک !  هدنز  ار  ام  ناردپ  نآلا  نیمه  وت  سپ  دـنک  یم  هدـنز 

 ! دییامن هدنز  ار  ام  ناردپ  سپ  تسه ،  یتمایق  هک  دییوگ 

رگا تسا و  یفاک  داعم  ندرک  لوبق  يارب  ناتخرد  زیئاپ  راهب و  دوخ و  يرادیب  باوخ و  نیمه  دشاب  هتشادن  تجاجل  يانب  رگا  ناسنا 
نتخیر مهب  ياـضاقت  هرخءـالاب  نک و  ناوج  ار  اـم  دوخ  دـیوگ : یم  دوش ،  هدـنز  مه  شردـپ  ضرف  رب  دـشاب  هتـشاد  تجاـجل  ياـنب 

 ! ! دروآ یمن  نامیا  مه  رخآ  دنک و  یم  ار  شنیرفآ  هاگتسد 

دوخ هزجعم  ناونع  هب  ار  يا  هدام  رتش  شموق  يارب  حلاص  ترـضح  رگم  ( 120 ( ؟  درکن مین  ود  نانآ  يارب  راوگرزب  نآ  ار  هاـم  رگم 
اّما درواین ،  نوریب  هوک  لد  زا  ادخ  نذا  هب 
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(121 ( ؟  دندیدرگ باذع  بجوتسم  دنتشک و  دندرک و  یپ  ار  رتش  نانآ 

؟  تسا وداج  رحس و  همه  اهنیا  هک  دنتفگن  ندروآ  نامیا  ياج  هب  هام  ندش  مین  ود  زادعب  رگم 

؟  دنک ادخ  تردق  میلست  ار  مدرم  همه  تسناوت  درک  یم  هدنز  هدرم  هک  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  رگم  و 

نیمز رب  ار  نامـسآ  هکنیا  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  ام  دنتفگ : دندمآ و  راوگرزب  ربمایپ  دزن  يا  هّدع  هک  میناوخ  یمن  نآرق  رد  رگم 
(122  . ) ینک راضحا  ام  دزن  ار  هکئالم  دنوادخ و  ای  يروآورف 

اوه و اه و  هتـساوخ  تباجا  هن  تسا ،  یهلا  تردـق  زا  ییاه  هنومن  نداد  ناشن  لالادتـسا و  نایب  زیزع  ناربمایپ  هفیظو  هکنآ  زا  لـفاغ 
 . نآ نیا و  سوه 

؟  تخیر مهب  ار  یتسه  ماظن  ناوت  یم  نآ  نیا و  ندروآ  نامیا  رطاخ  هب  رگم 

؟  دوش راضحا  نآ  نیا و  دزن  ات  تسا  مسج  دنوادخ  رگم 

يّذلا هّللا  ّنَا  اورَی  َملَوءا  دیامرف : یم  نینچ  دنرادنپ  یم  یندشان  لاحم و  راک  ار  ناگدرم  ندش  هدـنز  هک  یناسک  خـساپ  رد  دـنوادخ 
(123) ًاروفک ّالا  نوملاظلا  َیبءاف  هیف  َبیرال  ًالجءا  مهل  لَعَج  مهَلثِم و  َُقلخَی  نءا  یلع  ٌرِداق  َضرالا  تاومّسلا و  قَلَخ 

یتّدم تلهم و  مدرم  نیا  يارب  دنیرفایب ،  زین  ار  اهنآ  دننام  دناوت  یم  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  ییادخ  دـنناد  یمن  رگم 
 . دننک یمن  يراک  راکنا  زج  نارگمتس  یلو  تسین ،  نآ  رد  يدیدرت  هک  هداد  رارق 

شنیرفآ ماظن  نتخیر  مهب  مرلتسم  يدرف  ره  نامیا  رگا  دندروآ و  ایبنا  هک  دراد  هزجعم  هب  زاین  مدرم  نامیا  رگا  هکنآ  نخس  هاتوک 
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 . دش دنهاوخن  جوجل  نارسوه  هّدع  کی  لایما  میلست  ایبنا  زگره  هک  تسا 

یتسین ادخ و  تردق  نایاپ  گرم ،   5

زا زین  ندرم  هک  یلاح  رد  ادـخ ،  هدارا  رب  گرم  لماوع  يزوریپ  ادـخ و  تردـق  ندـش  مامت  ینعی  ندرم ،  دـنیوگ : یم  داعم  نارکنم 
ام ( 124  ) نِیقوبـسَِمب ُنَحن  ام  َتوملا و  مُکنَیب  انرّدَق  نَحن  دیامرف : یم  نآرق  تسا .  دـنوادخ  تردـق  هدارا و  تحت  یهلا و  تارّدـقم 

: دـنیوگ یم  نانآ  دریگ .  یمن  تقبـس  هدـشن و  زوریپ  ام  رب  یتسه  رد  یلماع  چـیه  میدومن و  رّدـقم  امـش  نایم  رد  ار  گرم  نامدوخ 
َتوملا و قَلَخ  میناوخ :  یم  نآرق  رد  هکنانچ  دـهاوخ .  یمن  ندـیرفآ  هک  یتسین  هکنآ  زا  لفاغ  ندـش !  یناـف  یتسین و  ینعی  ندرم ، 

 . دیرفآ ار  تایح  یگدنز و  مه  ندرم و  مه  دنوادخ  ( 125  ) هایَحلا

 . تسا رگید  لزنم  هب  یلزنم  زا  لاقتنا  هکلب  تسین ،  یتسین  گرم  نیاربانب 

یمن دوبان  امش  ندرم ،  اب  ینعی  درب ،  یم  مان  تسا  نتفرگ  لیوحت  يانعم  هب  هک  ّیفوَت  هژاو  اب  هبترم   14 ندرم ،  زا  نآرق  هکنیا  بلاج 
 . میهد یم  نامدوخ  نارومءام  لیوحت  ًاتّقوم  هتفرگ و  سپ  تساک  مک و  نودب  ار  دوخ  هداد  ام  هکلب  دیوش 

یم چوک  رگید  هناخ  هب  يا  هناخ  زا  هکلب  دیوش ،  یم  دوبان  گرم  اب  هک  دیربن  نامگ  دندومرف : زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
 . دییامن

نداد ناج  گرم و  زا  ییامیس 

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  گرم 

 : مینک یم  نایب  اجنیا  رد  ارنآ  زا  يا  هشوگ  ام  هک  هدش  هدرب  راکب  یبلاج  تاریبعت  گرم  يارب  موصعم  نایاوشیپ  تاملک  رد 

زا لفط  ندمآ  نوریب  نوچمه  ایند  زا  نم  ؤم  دارفا  جورخ  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
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(126  . ) دوش یم  دراو  گرزب  نشور و  ياضف  هب  اهراشف  اه و  یگنت  اه و  یکیرات  زا  هک  تسا  ردام  مکش 

ییاه يداش  نیرتهب  گرم  ( 127  ) نم ؤُملا  یلَع  ُدِرَی  ٍرورُـس  مَظعَا  : دومرف تسیچ ؟  گرم  هک  دـش  لا  ؤس  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا 
 . دوش یم  دراو  نم  ؤم  رب  هک  تسا 

ادخ فطل  هافر و  هب  ایند  ياهرسدرد  زا  ارامش  هک  تسا  یلپ  گرم  ( 128  ) هرَطِنق ّالا  توَملا  امَف  : دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
 . تسا نادنز  هب  خاک  زا  لاقتنا  ادخ  نانمشد  يارب  هک  هنوگ  نامه  دناسر ،  یم 

بایثلا و رَخفَاب  لادبتـسالاو  هلیقَث  لالغا  ٍدوُیق و  ّکَف  ٍهَلُّمق و  هَخِـسَو  ٍبایث  ِعزَنک  نم  ؤملل  ُتوَملا  : دیامرف یم  مالّـسلا  هیلعداجـس  ماما 
دنمشزرا وبشوخ و  ياه  سابل  نیرتهب  ندیشوپ  سپس  فیثک و  سابل  ندروآ  نوریب  نوچمه  نامیا  اب  دارفا  يارب  گرم  ( 129) اهبیطا

دننام رفاک  دارفا  يارب  گرم ،  نیمه  دهد : یم  همادا  نینچ  ار  دوخ  نانخس  ماما  سپس  تسا .  نیگنـس  ياهدنب  دیق و  زا  ندش  دازآو 
تسا كانتشحو  ياه  لزنم  هب  تکرح  نیشن و  لد  ياه  لزنم  زا  جورخ  نشخ و  هدولآ و  ياهسابل  ندیشوپ  رخاف و  ياهـسابل  ندنک 

.

تسا یباوخ  نامه  گرم  ( 130  . . . ) هتّدم ٌلیوَط  ّهنِا  ّالا  ٍهلَیل  ّلک  یف  مکِیتاَی  يّذلا  موَّنلا  وه  ُتوملا  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلعرقاب  ماما 
 . تسا خزرب  گرم و  هلءاسم  ماما  كرابم  رظن  هّتبلا  تسا .  ینالوط  شتّدم  نکیل  دیآ ،  یم  امش  غارس  هب  بش  ره  هک 

براقَعلا ِعسَلک  یعافَالا و  غدَلک  رفاکللو  هّمُشَی . . .  ٍحیِر  بَیطَاک  نم  ؤملل  ُتوملا  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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 . تسا اه  یعفا  اه و  برقع  شین  نوچمه  رفاک  يارب  تسا و  اه  یندییوب  نیرتهب  ندرک  وب  نوچمه  نم  ؤم  يارب  ندرم  ( 131 . . . )

هک تسا  نتفر  ماّمح  نوچمه  ادخ  نادرم  يارب  ندرم  ای  دـشاب .  یم  اود  نوچمه  نم  ؤم  يارب  گرم  میناوخ :  یم  رگید  تایاور  رد 
 . تسا طاشن  یکبس و  یکاپ و  هلیسو  اّما  دراد ،  تمحز  یمک  هچرگ 

ِهَدِرابلا َهبرّـشلا  َِهلزنِمب  يدنِع  َتوَملا  ّنِا  دومرف : هک  میناسر  یم  نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا 
یم لیم  مرگ  رایسب  زور  رد  هنشت  ناسنا  هک  تسا  یکنخ  تبرـش  ندیـشون  دننام  نم  هاگدید  رد  گرم  ( 132) ّرَحلا ِدیّدشلا  موَیلا  یف 

 . دنک

نداد ناج  عاونا 

 : تسا هدمآ  یفیطل  نایب  کی  ره  يارب  هک  میراد  نداد  ناج  عون  راهچ  تایاور  تایآ و  رد 

دوش یم  هداد  نانآ  هب  یتراشب  نابوخ ،  گرم  ماگنه  دیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنهد .  یم  ناج  تحار  هک  ینابوخ   1
(133  . ) دنهد یم  ناج  تحار  هدرک و  ادیپ  هقالع  گرم  هب  نشور و  ناشمشچ  هک 

گرم و ( 134  ) نینم ؤملا  ِبونُذـل  هراّفک  ُتوملا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دـنهد .  یم  ناج  تخـس  هک  یناـبوخ   2
دزن هزیکاپ  كاپ و  هتـشادن و  يرگید  رفیک  گرم  زا  سپ  ات  دـنراد  نانم  ؤم  هک  تسا  یکدـنا  ناهانگ  ناربج  ببـس  نآ  ياه  یتخس 

 . دنور ادخ 

رفاک ندرم  تحار  ( 135  ) مهتانسح نم  نیرفاکلا  یّفَُصت  و  دیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دنهد .  یم  ناج  تحار  هک  ینادب   3
تبسن دنوادخ  هک  تسا  یباسح  هیوست  رطاخب 
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يازج ندرم  ناسآ  هک  دـنراد  دوخ  يویند  یگدـنز  رد  یبوخ  طاقن  نارفاک  یـضعب  نوچ  دـهد ،  یم  ماجنا  نانآ  کـین  ياـهراک  هب 
 . تساهنآ

 . تسا یهلا  باقع  نیلّوا  نیا  هک  دنهد ،  یم  ناج  یتخس  هب  هک  ینادب   4

یم نخـس  لّصفم  هراب  نیا  رد  هدـنیآ  ياـه  ثحب  رد  هّللاءاـش  نا  و  ( 136  ، ) تسا هدـمآ  اجکی  هلحرم  راهچ  ماـمت  یثیدـح  رد  هّتبلا 
 . مییوگ

گرم عاونا 

اهلد گرم   1

عمـستال ّکنِا  دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  تسا و  هتـسناد  ناگدرم  ار  دنتـسه  بلق  تواسق  توافت و  یب  حور  ياراد  هک  یناـسک  نآرق 
 . ینک اونش  ار  نالد  هدرم  یناوت  یمن  وت  ( 137  ) یتوَملا

راک زا  ار  وا  لد  اـیند  ( 138  ) هبلَق اینّدلا  تتامَا  و  دـیامرف : یم  دراد  ایند  هب  یگتـسبلد  هک  یناسنا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
 . تسا هتخادنا 

دنهد یمن  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  هنوگ  چیه  دننک و  یم  هدهاشم  ار  تارکنم  داسف و  هک  یناسک  میناوخ :  یم  هغالبلا  جهن  رد 
 . اه هدنز  نایم  رد  دنتسه  یناگدرم  نانیا  تسین ،  تحاران  هانگ  زا  مه  ناشبلق  هکلب  دننک  یمن  يریگولج  نایب  تسد و  اب  اهنت  هن  و 

(139) ءایحَالا ُّتیَم  کلذف  دنتسه ،  امن  هدنز  يدومع و  ناگدرم  اه  توافت  یب  نیا  دنتسه ،  یقفا  لاح  هب  ناگدرم  ناتسربق  رد  رگا 

 . تسا هدناریم  ارم  لد  گرزب  ناهانگ  ایادخ !  ( 140  ) یتَیانِج ُمیظَع  ِیبلَق  َتامءاو  میناوخ :  یم  نینچ  زین  اه  تاجانم  رد 

اه هعماج  گرم   2

يدـشر هک  یتکرح  یب  ياه  هعماج  هب  دـنیوگ ،  یم  هدرم  هّجوت  یب  هتـسباو و  توافت و  یب  تکرح و  یب  ناـسنا  هب  هک  هنوگ  ناـمه 
هتفگ هدرم  زین  دنتـسه  هتـسباو  گنهرف  داصتقا و  رد  هّجوت و  یب  نیریـش  خلت و  ثداوح  رد  دـنتوافت و  یب  اهداسف  ربارب  رد  دـنرادن و 

 . دوش یم 

زا ماـقتنا  صاـصق و  نوناـق  رد  امــش  يارب  نادـنمدرخ !  يا  ( 141  ) باـبلَالا ِیلوا  اـی  ٌهاـیَح  ِصاـصِقلا  ِیف  مـَکلو  دـیامرف : یم  نآرق 
 . تسا یگدنز  نارگمتس ، 

ملاظ زا  مولظم  قح  هک  يا  هعماج  رد  رگا  يرآ ، 
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 . تسا هدرم  درادن ،  تلادع  يدازآ و  داقتنا و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  يا  هعماج  تسا .  هدرم  هعماج  نیا  دوشن ،  هتفرگ 

یتـقو نآ  یقیقح  گرم  ( 142  ) نیرهاق مِکتوَم  یف  هایَحلاو  َنیروهقَم  مِکتایَح  ِیف  ُتوَملاَـف  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
 . دیشاب زوریپ  ناتسّدقم  فادها  رد  هک  تسا  یتقو  رد  امش  یگدنزو  تایح  دیشاب و  روخ  يرسوت  لیلذ و  راوخ و  Ř تسا ه

یب هتـسباو ،  هعماج  نیارباـنب  تسا .  گرزب  گرم  ناـمه  رقف ،  ( 143) ربکالا ُتوَملا  ُرقَفلا  دومرف : ترـضح  نآ  يرگید  ثیدـح  رد 
 . تسا هدرم  يا  هعماج  ناوتان ،  كّرحت و 

تداهش خرس و  گرم   3

دینک یمن  هدهاشم  یبتکم  چیه  رد  هداد  تداهش  هب  مالسا  هک  یشزرا  تسا .  دنوادخ  هار  رد  تداهش  ندرم ،  عون  نیرتهب  مالسا  رد 
.

یف اوِلُتق  َنیذـّلا  َّنبـسحَت  الو  دـیامرف : یم  مدرم  هب  باطخ  هک  ییاج  ات  هدـمآ  یناوارف  تاـیآ  ادهـش  تداهـش و  تمظع  رد  نآرق  رد 
هدنز هکلب  دنا  هدرم  دـنا ،  هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  دـینکن  نامگ  ( 144  ) نوقَزُری مِّهبر  َدـنع  ٌءایحا  َلب  اـتاومَا  ِهّللا  ِلـیبَس 

 . دنشاب یم  وا  يزور  قزر و  زا  يریگ  هرهب  يداش و  لاح  رد  دنوادخ  دزن  دنتسه و 

رایسب شاداپو  ( 146) امیظَع ًارجءا  هِیتون  مینک و  یم  رظنفرص  نادیهش  ياهـشزغل  زا  ام  ( 145  ) مهتائّیـس مهنع  َّنَرّفکُال  دیامرف : یم  ای 
 . میهد یم  نانآ  هب  یگرزب 

(147  ) شارِفلا یلع  ٍهدحاو  ٍهَتَوم  نم  ُنوهَا  ِفیّـسلِاب  ٍهبرَـض  ُفل  هدَِـیب ال  ّیلع  ُسفَن  يذـّلاو  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
تسوا تسد  رد  نم  ناج  هک  یتردق  نآ  هب  دنگوس 
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 . تسا رتاراوگ  رتناسآ و  نم  يارب  رتسب  رد  ندرم  راب  کی  زا  گنج ،  ههبج  رد  ریشمش  هبرض  رازه  ، 

نآ زا  گـنج  نادـیم  هب  نتفر  يارب  دـندمآ و  یم  ربماـیپ  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  باحـصا  ناراـی و  مینیب  یم  هـکنآ  اـی 
(148  . ) دندرک یم  هیرگ  نانآ  دهدب ،  اهنآ  هب  هک  تشادن  يا  هلیسو  نوچ  یلو  دنتساوخ ،  یم  ریشمش  بسا و  ترضح ، 

البرک رد  دنا ،  هدوب  تداهش  قشاع  همه  زین  ام  ناماما  ناگدش  تیبرتو  دنا  هدیسر  تداهش  هب  یعون  هب  کی  ره  مالـسا  ناربهر  مامت 
رد تداهش  دیسرپ  هک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شراوگرزب  يومع  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هلاس  ناوجون 13 مساق  ترضح 

هیلع نیـسح  ماما  ربکا  یلع  هکنانچ  تسا .  رت  نیریـش  لسع  زا  نم  ماک  رد  ادـخ  هار  رد  تداهـش  دـیوگ : یم  تسا ؟  هنوگچ  وت  دزن 
 . میرادن ساره  تداهش  زا  يا  هّرذ  تسا ،  قح  ام  هار  هاگره  دنک : یم  ضرع  ردپ  هب  مالّسلا 

دننک یم  تساوخرد  وزرآ و  ار  شهار  رد  تداهش  قیفوت  دنوادخ  زا  هنوگچ  هک  مینیب  یم  موصعم  ناماما  ياه  تاجانم  اهاعد و  رد 
.

یّتح ُِّرب  ٍِّرب  يِذ  ّلک  َقوف  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هکنانچ  تسین ،  یکین  راک  تداهش  زا  رتالاب  مالسا ،  هاگدید  رد  يرآ ، 
ره هک  تداهـش  هب  دسربات  تسه  يرگید  بوخ  یبوخ ،  ره  زا  رترب  ( 149) ِّرب هَقوف  سیلف  هّللا  لیبس  یف  َِلُتق  اذاف  هّللا  لیبس  یف  لَـتُقی 

رگید دش ،  هتشک  ادخ  هار  رد  یناسنا  هاگ 
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 . درادن دوجو  يریخ  نآ  زا  رتالاب 

فرحنم ار  وا  نیریـش ،  خلت و  ثداوح  دنامب و  یقاب  موصعم  يربهر  طخ  رد  ناسنا  هاگ  ره  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  زین  هتکن  نیا 
هچرگ دـشاب ،  یم  دیهـش  دریمب ،  لاح  نآ  رد  دـنکن و  رثا  وا  رد  کی  چـیه  اهنآ  تاغیلبت  عیمطت و  دـیدهت ،  اـه و  توغاـط  دـنکن و 

 . تسا هدرک  ظـفح  ار  نآو  هتـشادنرب  تسد  موصعم  ربهر  يوریپ  زا  هدروخ و  لد  نوخ  يرمع  اریز  دـشاب .  هتخیرن  نیمز  رب  شنوخ 
ِهتیب لها  ِهلوسر و  ّقح  ّهبر و  ّقح  ِهَفرعَم  یلع  وه  هِشاِرف و  یلع  مُکنم  َتام  نَم  ّهناـف  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکناـنچ 

ادخ و ّقح  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  دهد ،  ناج  دوخ  رتسب  رد  امش  زا  مادک  ره  کش  نودب  ( 150  ) هّللا یلع  هُرجءا  عَقَو  ًادیهش و  َتام 
 . تسا دنوادخ  رب  ششاداپ  هتفر و  ایند  زا  دیهش  دشاب ،  رادیاپ  موصعم  ناماما  وا و  لوسر 

مادعاو صاصق  اب  گرم   4

 . دوش یم  ناسنا  ریگنابیرگ  صاصق ،  نوناق  يارجا  ای  مادعا و  مکح  اب  هک  تسا  یگرم  ندرم و  مراهچ  عون 

اهنآ ینعی  دنهد ،  یم  صاصق  ّقح  لوتقم  يایلوا  هداوناخ و  هب  مالسا  رد  دشاب ،  هدناسر  لتق  هب  ّقحان  هب  ار  يرگید  ِناسنا  یسک  رگا 
 . دنریگب ار  شناج  هدرک و  صاصق  ار  لتاق  دنناوت  یم 

مکاح مکح  اب  دـشاب ،  هداد  ماجنا  ار  فالخ  نآ  هک  یـسک  تسا .  فالخ  ياهراک  یـضعب  يارب  یعرـش  تازاجم  یعون  زین  مادـعا 
 . دوش یم  مادعا  عرش 

؟  میسرت یم  گرم  زا  ارچ 

 : مینک یم  نایب  ار  نآ  دراوم  لاثم ،  کی  نایب  اب  هک  دشاب ،  هتشاد  ینوگانوگ  ياه  هشیر  دناوت  یم  سرت 

رد هدننار  کی  سرت  دننامه  گرم  زا  سرت  و  دشاب ،  یم  هلیـسو  ایند  لاوما  رباع و  ناسنا  تسا و  روبع  لحم  ایند  مالـسا  هاگدید  رد 
 : تسا فلتخم  طیارش 

 . تسا ندش  دوبان  هب  ور  طوقس و  هناتسآ  رد  وا  نیشام  دنیب  یم  نوچ  دسرت ،  یم  هدننار  یهاگ   1

عون کی  اهنآ  مشچ  رد  گرم  نوچ  دنـسرتب  مه  گرم  زا  دیاب  دنناد ،  یم  ندش  تسین  ار  ندرم  دـنرادن و  داعم  هب  نامیا  هک  يدارفا 
 . تسا يدوبان  طوقس و 

ار وا  هلیـسو  یـسک  ادابم  هک  دسرت  یم  دراد ،  نآ  هب  يدایز  هقالع  هدرک و  هیهت  لد  نوخ  اب  ار  دوخ  نیـشام  هک  يا  هدـننار  یهاگ   2
 . تسین يرگید  زیچ  نیشام  نیا  زا  رتهب  دنک  یم  لایخ  درب و  یم  جنر  نآ  ییادج  رّوصت  زا  دریگب و 

دنراد ایند  هب  يدایز  هقالع  هک  یناسک 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشادن یگتسباو  یگتسبلد و  نآ  هب  تبسن  دشاب و  دهاز  ایند  رد  ناسنا  رگا  یلو  تسا ،  هجنکـش  نیرت  گرزب  ایند  زا  اهنآ  ییادج  ، 
 . تسا سرت  نودبو  تحار  ناسآ و  وا  يارب  نآ  زا  ندش  ادج  ندرم و  دشاب ، 

 : تفگ يراد ؟  تورث  لام و  ایآ  دومرف : ترضح  میسرت ؟  یم  گرم  زا  ارچ  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یـصخش 
 . یسرت یم  گرم  زا  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دومرف : هن ،  تفگ :  يا ؟  هدرک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  زا  يزیچ  ایآ  دومرف : هلب ، 

متنءاَـف مکاـینُد  ُمترّمَع  مُکَترخآ و  ُمتبَرخَا  مّکنِا  داد : باوـج  ماـما  درک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  یـصخش  ار  لا  ؤـس  نـیمه  ریظن 
راک ترخآ  يارب  دیا و  هدرک  دوخ  يایند  يدابآ  فرص  ار  دوخ  ششوک  مامت  امش  ( 151  ) بارَخلا َیلا  ِنارمُعلا  َنِم  هَلقَّنلا  َنوهَرکَت 

 . دیوش یم  لقتنم  بارخ  ياج  هب  دابآ  ياج  زا  هک  دیسرت  یم  گرم  زا  رطاخ  نیمه  هب  دیا و  هدادن  ماجنا  یکین 

 . دهد یم  رجز  ار  وا  یهاگآان  نیا  دسانش و  یمن  ار  هداج  هک  تسا  نآ  رطاخب  هدننار  سرت  یهاگ   3

ماما دسرت .  یم  ندرم  زا  دـنک و  یم  هیرگ  ضیرم  نآ  دـید  تفر ،  دوب  ضیرم  هک  نارای  زا  یکی  تدایع  هب  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما 
 . يرادن تخانش  نآ  هب  تبسن  نوچ  یسرت ،  یم  گرم  زا  وت  ( 152  ) ُهفِرعَتال ّکنال  ِتوَملا  َنِم  ُفاخَت  دومرف : مالّسلا  هیلع  يداه 

تبسن صقان  تخانش  يربخ و  یب  یهاگآ و  ان  يرآ ، 
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 . تسا گرم  زا  سرت  لماوع  زا  یکی  داعم ،  گرم و  هب 

وا تسا و  ینالوط  رایـسب  هداج  نوچ  هکلب  تسین ،  هداج  زا  ندوب  هاگآان  ای  نیـشام و  نداد  تسد  زا  رطاـخب  هدـننار  سرت  یهاـگ   4
 . دسرت یم  درادن ،  ینادنچ  ماکحتسا  تردق و  وا  هلیسو  هکنآ  ای  دراد  هارمه  یمک  تخوس 

 . دنسرت یم  هشوت  داز و  یمکو  هار  ندوب  ینالوط  زا  یضعب  زین  ترخآ  دروم  رد 

هک هآ  ( 153) دِروَملا ِمیظَع  رَفّـسلا و  ِدُعب  ِقیرَّطلا و  ِلوُط  ِداّزلا و  ِهَِّلق  نم  هآ  دـیامرف : یم  هغالبلا  جـهن  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
 . تسا گرزب  سب  دصقم  هاگیاج و  رود و  رفس  ینالوط و  هار  تسا و  مک  مهار  هشوت 

وا اریز  دراد .  سرت  هدننار  زاب  یلو  درادن ،  يا  هرهلد  مه  روتوم  کیتسال و  ندوب  ملاس  تخوس و  دوبمک  زا  دراد و  هلیسو  یهاگ   5
هک یـسیلپ  مه  نآ  دشاب  سیلپ  شهار  ولج  رد  هک  دسرت  یم  نونکا  تسا و  هدراذگ  رارف  هب  اپ  هدش و  بکترم  یتافّلخت  هتـشذگ  رد 

لمع نیناوق  قبط  هک  دـهد  یم  ناشن  رامـشرتمولیک  نیـشام و  کـبرقع  دوخ  هوـالع  هب  دراد .  تسد  رد  ار  شتاـفّلخت  ماـمت  هدـنورپ 
دیاـب هک  هتخاـب  ار  دوخ  هدـننار  نیا  ًارهق  تسوا ،  فـّلخت  رب  يرگید  هاوـگ  زین  نارفاـسم  یگتـسخ  نیـشام ،  ترارح  تسا ،  هدوـمنن 

 . دشاب شدوخ  تافّلخت  اهرارف و  مامت  يوگخساپ 

یّتح ( 154  ) مِهیدیءا ْتمّدَـق  امب  ًادـَبءا  هَنّونمتَیالو  میناوخ :  یم  هعمج  هروس  رد  هکنانچ  دنتـسه ،  نینچ  یـضعب  زین  گرم  دروم  رد 
يایلوا زا  دننک  یم  لایخ  هک  یناسک 
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 . دننک یمن  گرم  يوزرآ  زگره  دوخ  تافّلخت  رطاخب  دنتسه ،  ادخ 

هک هدـش  هراـشا  لـیلد  نیمه  هب  رتـشیب  تسا ،  حرطم  داـعم  زا  سرت  هلءاـسم  هاـگ  ره  زین  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  تاـجانم  رد 
تیالو و طخ  رد  هدش و  ماجنا  ناهانگ  هتفر ،  تسد  زا  تابجاو  هدش ،  فلت  ياهرمع  يوگخـساپ  دنوادخ  لدع  هاگداد  رد  هنوگچ 

(155 ( ! ؟  میشاب اجبان  ياه  فرصم  اهدمآرد و  عاونا  ندوب و  حیحص  ریغ  ياه  يربهر 

هچ دسرب  دصقم  هب  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  زا  وا  سرت  هکلب  تسین ،  هتـشذگ  دراوم  زا  کی  چیه  رطاخ  هب  هدـننار  هرهلد  یهاگ   6
ياه هتساوخ  تالیامت و  قبط  ایآ  دوشن ،  تافّلخت  همیرج  راتفرگ  ضرف  رب  دمآ .  دهاوخ  هچ  وا  رس  رب  تسوا و  راظتنا  رد  یتشونرس 

؟  هن ای  تشاد  دهاوخ  ار  دصقم  رد  ینامهم  شزرا  مخ ،  چیپ و  رپ  هار  نیا  ّیط  زا  سپ  ایآ  و  تفرگ ؟  دهاوخ  رارق  ینابرهم  دروم  وا 

یـسرت زگره  تسا ،  نایاپ  یب  ياه  تمعن  عاونا  زا  رادروخرب  ینارون و  دیفـس و  حبـص  کیرات ،  هایـس و  ِهار  نایاپ  دـنادب  هاگ  ره  و 
 . تشاد دهاوخن 

هب لفط  هقالع  زا  ندرم  هب  نم  سنُا  دییامرف : یم  یهاگ  دیراد و  تسود  ار  گرم  امش  ارچ  دش : لءاوس  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 
: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  تسا ؟  رتشیب  شردام  ناتسپ 

(156  ) هَئاِقل ُتبَبحءاَف  یناسنَی  سیل  اذهب  ینَمرکءا  يّذلا  ّنءا  ُتِملَع  ِهئایبنَا  ِهلُسُر و  ِهتَِکئالم و  َنید  یلَراتِخا  دق  ُُهتیءار  اّمل 

 ، مدید ایند  رد  ار  ادخ  فاطلا  هنومن  نوچ 
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مه تمایق  زور  رد  داد ،  قوس  شناربمایپ  ناگتـشرف و  هار  رد  ارم  درک و  فطل  نم  هب  ردقنآ  ایند  رد  هک  ییادخ  نآ  مدرک  ادیپ  نیقی 
 . درک دهاوخن  شومارف  ارم 

 . مرادن يا  هرهلد  ساّسح  زور  نآ  رد  گرزب  يادخ  نآ  ياه  ییاریذپ  دروخرب و  عون  دصقم و  زا  نم  يرآ ، 

میسرتن گرم  زا  ات  مینک  هچ 

یهاگآان و سرت ،  هشیر  رگا  ینعی  میربب ،  نیب  زا  تسا  سرت  لـماوع  زا  هک  ار  ییاـهزیچ  دـیاب  ادـتبا  میـسرتن ،  گرم  زا  هکنیا  يارب 
تسین یتسین  يانعم  هب  گرم  هک  مینادب  نآرق  ياه  ییامنهار  لقع و  لیلد  هب  دیاب  تسا ،  طوقس  يدوبان و  لایخ  تخانـش و  فعض 

 . مینک هزرابم  ندرم  زا  سرت  لماع  نیلّوا  اب  هلیسو  نیدب  و 

ار ام  گرم  هناتـسآ  رد  دنوادخ  رگا  هک  مینادب  دیاب  تسا ،  رـسمه  دنزرف و  لام و  زا  ییادج  ایند و  هب  یگتـسبلد  رطاخ  هب  سرت  رگا 
نامرایتخا رد  تسین ) ،  ایند  ياه  تمعن  اب  سایق  لباق  هک   ) رگید ياه  تمعن  ضوع  رد  دنک ،  یم  ادج  یناف  دنزرف  لام و  هناخ و  زا 

لثم نآ  زا  ییادج  هک  دنک  رثا  نانچنآ  ام  لد  رد  ایند  ّبح  میراذگن  میشاب و  دهاز  هک  مینک  یعـس  ایند  رد  دیاب  سپ  دهد .  یم  رارق 
 . دوش ام  رجز  ببس  تسد ،  تشپ  زا  مخز  بسچ  ندنک 

ییادج گرم و  زا  سرت  ببس  هک  تسا  كانرطخ  نآ  هب  یگتسباو  هقالع و  هکلب  تسا ،  دب  تورث  لام و  هک  تسین  نیا  روظنم  هّتبلا 
یلام اریز  دوش .  یم  نآ  زا 
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 . دوش یم  ایند  كرت  گرم و  هب  ناسنا  قایتشا  ثعاب  درک ،  دابآ  ار  ترخآ  نآ  اب  ناوتب  هک 

هکلب تسین ،  کیرات  گرم  هار  هک  مینادب  دـیاب  تسا ،  كانرطخ  کیرات و  مهبم و  هلحرم  کی  هب  دورو  رّوصت  رطاخ  هب  سرت  رگا 
رگید و يارـس  هب  تکرح  گرم و  اریز  تسابیز .  مزال و  دوخ  ياج  رد  تسا و  ناسنا  یلماکت  لحارم  زا  هلحرم  کی  هب  ندراذـگاپ 

 . تسا يرورض  مزال و  يرما  دشر و  ببس  يرگید  زا  سپ  یکی  یلماکت ،  لحارم  ندرک  ّیط 

هک هنوگ  نامه  مییامن .  زهجم  اوقت  هشوت  ابار  نامدوخ  دـیاب  تسا ،  حـلاص  لمع  نامیا و  هار و  هشوت  یمک  رطاـخ  هب  گرم  میب  رگا 
امـش هار  ياه  هشوت  نیرتهب  کش  نودب  هک  دـیرادرب  هشوت  ( 157  ) يوقَّتلا ِداّزلا  َریَخ  ّناَف  اودّوزَتو  دـیامرف : یم  شرافـس  میرک  نآرق 

 . دشاب یم  اوقت 

محرا دـنوادخ  هک  مینادـب  نآ ،  ناربج  هبوت و  نمـض  دـیاب  میا ،  هدـش  بکترم  هک  تسا  يرایـسب  ناهانگ  تافّلخت و  رطاـخ  هب  رگا 
 . دراد یشیپ  شبضغ  رب  وا  تمحر  تسا و  نیمحاّرلا 

تمحر فطل و  ردقچ  هک  دیتسناد  یم  رگا  ( 158) اهیَلع ُمتلکّتَال  هّللا  ِهَمحَر  َردَق  َنومَلعَت  ول  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
 . دیداد یمن  هار  سرت  دوخ  هب  زگره  دیدرک و  یم  دامتعاو  هیکت  نآ  رب  تسا ،  گرزب  دنوادخ 

هناقداص دیما  بوخ و  ياهراک  هبوت و  اب  مه  نآ  هک  تسام  دایز  تافّلخت  درکلمع و  فعض  نامه  ندرم ،  زا  ام  سرت  ساسا  يرآ ، 
ناربج لباق  ، 
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 . تسا

نآ طیارش  داعبا و  هبوت ، 

هبوت يانعم 

ندنادرگرب ینعی  ادخ  هبوت  ( 159  . ) ناسنا هب  مه  هدش و  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  مه  نآرق ،  رد  اذـل  تسا ،  تشگرب  يانعم  هب  هبوت 
هبوت ره  رد  اذل  تسا و  دوخ  هتـشذگ  دساف  لامعا  تالاح و  زا  وا  تشگرب  يانعم  هب  ناسنا  هبوت  ناگدـنب و  رب  دوخ  تمحر  فطل و 

؛  مینیب یم  ادخ  زا  هبوت  ود  ناسنا 

نیا زا  سپ  دوش و  یم  دوخ  ياه  يدـب  هجوتم  ناسنا  فطل  نیا  اـب  هک  تسا  راـکهانگ  ناگدـنب  هب  شدوخ  فطل  ندـنادرگرب  یکی 
راب هک  تسا  ناسنا  هبوت  شریذـپ  يرگید  و  ددرگ .  یمرب  هدـش و  نامیـشپ  شدوخ  لامعا  راکفا و  زا  هدرک و  هبوت  زین  ناسنا  هجوت ، 

 . دریذپ یم  ار  وا  هبوت  هدرک و  فطل  ادخ  رگید 

 ، دنک یم  هیهت  یـسانجا  هیامرـس ،  نامه  اب  دنزرف  نیا  دشخب و  یم  شدنزرف  هب  ار  يا  هیامرـس  دـنک و  یم  فطل  هک  يردـپ  دـننامه 
ردـپ فطل  ود  نایم  دـنزرف ،  دوس  تراجت و  کی  عقاو  رد  هک  درخ  یم  شرـسپ  زا  ربارب  دـنچ  تمیق  اب  ار  سانجا  نآ  ردـپ ،  هراـبود 

 . دراد رارق 

هک بیترت  نیدب  تسا ،  هتفرگ  رارق  ادخ  هبوت  ود  نایم  ناسنا  هبوت  کی  نیاربانب 

 ، دیامرف یم  اطع  ناسنا  هب  ار  اه  بیع  هب  هجوت  قیفوت  دنوادخ  ادتبا 

 ، دنک یم  هبوت  ناهانگ  اه و  بیع  نآ  زا  هدش و  نامیشپ  ناسنا  هاگنآ 

 . تسا رگید  یفطل  نیا  هک  دریذپ  یم  ار  وا  هبوت  دنوادخ  سپس  و 

: دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  نآرق 

ّنِا اُوبوتَِیل  مِهیلَع  َبات  ّمث 
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(160  ) میِحَّرلا ُباوَّتلا  وه  هّللا 

دنوادخ رگید  راب  دننک و  یم  هبوت  دارفا  نآ  سپـس  دنا ،  هدرک  دب  هک  دنمهف  یم  دنک و  یم  لماش  اهنآ  رب  ار  شدوخ  فطل  دنوادخ 
 . دشخب یم  ار  نانآ  هتفریذپ و  ار  نانآ  هبوت  میحر 

هبوت لحارم 

: دیامرف یم  هتسناد و  هلحرم  راهچ  ياراد  ار  هبوت  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(161) دوعَی ّالا  ُرامِضاو  حراوَجلاب ،  كرَت  ِناسللاب و  ٌرافِغتسا  ِبلَقلِاب و  ٌمدَن  َُهبوَّتلا 

: دراد هلحرم  راهچ  هبوت 

 . یبلق ندش  نامیشپ  لّوا : 

 . ندروآ نابز  هب  رافغتسا  بلاق  رد  ار  ینامیشپ  نآ  فارتعا و  رارقا و  مّود : 

 . هتشذگ ناهانگ  ندرک  اهر  كرت و  مّوس : 

 . دنکن رارکت  ار  ناهانگ  نآ  مه  هدنیآ  رد  هکنیا  رب  میمصت  مراهچ : 

یقیقح هبوت  داعبا 

دوخ باحـصا  هب  باطخ  هدرک و  نایب  نوگانوگ  داعبا  رد  ار  هبوت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخلوسر  یبلاج  یلاع و  رایـسب  ثیدـح  رد 
نانآ ترـضح  هاگنآ  هن .  دنتفگ : نانآ  تسیک ؟  یقیقح  هدننک  هبوت  دیناد  یم  ایآ  مهّللا ال  اولاق : بئاّتلا ؟  نَم  َنوردَتءا  دـیامرف : یم 

: دندومرف هدرک و  میسقت  هورگ  دنچ  هب  ار 

زا ار  ناگدیـشک  متـس  ناراکبلط و  یلو  دنک ،  هبوت  لد  نابز و  هب  ناسنا  هاگ  ره  ِبئاِتب  سیَلَف  َءامَـصُخلا  ِضُری  َمل  ُدـبَعلا و  َبات  اذا  1
 . تسا هدرکن  هبوت  تقیقح  رد  دیامنن ،  یضار  دوخ 

 . تسا هدرکن  هبوت  مه  وا  دوشن ،  هفاضا  يزیچ  شتدابع  هب  یلو  دنک ،  هبوت  هک  یسک  ِبئاِتب  َسیَلَف  ِهدابِعلا  ِیف  دِزَی  مل  َبات و  نَم  2

دنک هبوت  یسک  هاگ  ره  ٍبئاِتب  َسیَلَف  هَساِبل  ّرِیَُغی  َمل  َبات و  نَم  3
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هانگ مارح و  سابل  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا .  هدرکن  هبوت  مه  زاب  دوشن ،  هداد  یتارییغت  وا  يرهاظ  هفاـیق  ساـبل و  رد  یلو  ، 
 . دوش یمن  هدرمش  بئات  دهدن ،  رییغت  يوقت  سابل  هب  ار 

دـساف دارفا  اب  ار  دوخ  یلبق  طباور  یعامتجا  لئاسم  رد  یلو  دـنک ،  هبوت  یـصخش  هاگ  ره  ِبئاـِتب  َسیَلَف  هَئاـقفُر  ّرِیُغی  َمل  َباـت و  نَم  4
 . تسا هدرکن  هبوت  ًالصا  ایوگ  دنکن ،  ضوع  ار  نانآ  دهد و  همادا  نانچمه 

هرهچ وا  ياه  ییاریذـپ  اه و  توعد  اه و  تساخرب  تسـشن و  رد  نکیل  دـنک ،  هبوت  هاگ  ره  ِبئاِتب  سیَلَف  هَِسلجَم  ّرِیُغی  َملو  َبات  نَم  5
 . تسین یساسا  وا  هبوت  مه  زاب  دوشن ،  هدهاشم  یمالسا 

 ، دـنزرف تیبرتو  یئوشانز  یگداوناخ ،  لئاسم  رد  یلو  دـنک ،  هبوت  یـسک  هاگ  ره  ِبئاِتب  سیَلَف  هَتَداسِو  هَشاِرف و  ّریَُغی  َملو  َباَت  نَم  6
 . تسا هدرکن  هبوت  زین  وا  ددرگن ،  زاب  هتفر  هک  یفارحنا  هار  زا  یسنج  لئاسم  رد  دشاب و  هتشادن  یمالسا  راتفر  قالخا و 

ياـهدروخرب یبـلق و  يرکف ،  یحور ،  تـالاح  رد  یلو  دـنک ،  هبوت  یـسک  هاـگ  ره  ِبئاـِتب  َسیلَف  هَتِّین  هَقلُخ و  ّرِیَُغی  َمل  َباَـت َو  نَم  7
 ، تداسح هنیک ،  ّربکت ،  دـشاب و  نآ  نیا و  ندرک  یـضار  رکف  هب  ادـخ  ندرک  یـضار  ياج  هب  دوشن و  لصاح  یتارییغت  وا  یعامتجا 

لیدبت صالخا  تبرق و  دصق  هب  ار  دوخ  يّدام  ياه  فده  اه و  هزیگنا  دراذگن و  رانک  ار  ایر  لُخب و 
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 . درادن ساسا  هشیر و  وا  هبوت  مه  زاب  دنکن ، 

نامه هکلب  دـشابن ،  هداشگ  شیور  زاب و  شحور  اـّما  دـنک ،  هبوت  هاـگ  ره  ِبئاـتب  َسیَلف  هّفَک  ْعِّسَُوی  َمل  هَبلَق و  حَـتفَی  َمل  َباَـت و  نَم  8
 . تسا هدرکن  هبوت  مه  وا  دنک ،  يراددوخ  نارگید  هب  کمک  زا  دشاب و  هتشاد  ار  یلبق  ياه  يرظن  گنت 

رودو یهاو  ياهوزرآ  يزادرپ و  لایخ  زا  یلو  دنک ،  هبوت  یسک  هاگ  ره  بئاِتب  َسیلَف  هَناِسل  ظَفحَی  َملو  هَلَمءا  رِّـصَُقی  مل  َبات و  نَم  9
 ، اه ییوگ  هوای  اه ،  يزاس  هعیاش  اهازـسان ،  اه ،  تبیغ  اه ،  غورد  اه ،  تمهت  عاونا  زا  ار  شناـبز  درادـنرب و  تسد  شیوخ  زارد  و 

 . تسا هدرکن  يا  هبوت  تقیقح  رد  درادنزاب ،  اوران و . . .  ياه  نداد  یهاوگ  اجبان و  ياهدنگوس  اه ،  ینیچ  نخس 

هب هجوت  لام و  فرـصم  يداصتقا و  لئاسم  رد  یلو  دـنک ،  هبوت  هک  یـسک  ِبئاِتب  َسیَلَف  ِهنَدـَب  نِم  ِهتُوق  َلضَف  مِّدَُـقی  َملو  َباَت  نَم  10
دیامن فرص  نارگید  هافر  هار  رد  ار  دوخ  یگدنز  تافیرشت  زا  یمک  دشابن  رضاح  دشاب و  توافت  یب  هعماج  ناگنسرگ  نامورحم و 

 . تسا هدرکن  هبوت  مه  وا  ، 

: دنداد همادا  نینچ  ار  دوخ  نخس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  سپس 

هدرک هبوت  وا  یتسارب  درک ،  تاعارم  ار  هناگهد  تافـص  نیا  هدننک  هبوت  هاگ  ره  ( 162  ) ِبئاّتلا كاذف  لاصخلا  ِهِذه  یلَع  ماقَتسا  اذا 
 . تسا

هبوت عاونا  طیارش و 

تسا صوصخم  ییاود  يرامیب  عون  ره  يارب  هک  هنوگ  نامه 
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 . دشاب یم  هانگ  نآ  اب  بسانم  هک  تسا  مزال  یّصاخ  هبوت  مه  یهانگ  عون  ره  يارب  ، 

 . دیامن نایب  ایوگ  اسر و  نایب  اب  ار  لئاسم  نآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  دش  یم  هتفگ  مدرم  يارب  دیاب  هک  یقئاقح  نامتک  هبوت  ًالثم 

کئلوُاَف اونَّیب  اوِحلصَاو و  اوبات  َنیّذلا  ّالا  دیامرف : یم  دنک  یم  دیدهت  اه  نیرفن  نیرت  تخس  هبار  ناگدننک  نامتک  هکنآ  زا  دعب  نآرق 
ياه نامتک  ياج  هب  دننک و  حالصا  ار  اه  یبارخ  دنیامن و  هبوت  هدننک  نامتک  دارفا  هاگره  ( 163  ) میحّرلا ُباّوتلا  اَنءاو  مهیلع  ُبوتءا 

ریذـپ هبوت  نم  منادرگ و  یم  رب  ناـنآ  رب  ار  متمحر  فطل و  زین  نم  دـننزب ،  دوخ  دروم  رد  موتکم  ینید  قیاـقح  ناـیب  هب  تسد  دوـخ 
 . متسه یمیحر 

 . دراد ّتیخنس  بسانت و  ًالماک  هانگ  عون  اب  هبوت  یگنوگچ  هیآ  نیا  رد 

مه اوحلـصا  هلمج  اوبات  هلمج  رانک  رد  رّرکم  ًالثم  دشاب ،  هدرکن  نایب  ار  يا  هفیظو  هبوت ،  رانک  رد  هک  دشابن  يا  هیآ  دـیاش  نآرق  رد 
 . دیامن حالصا  ار  دوخ  هتشذگ  ياه  يراکبارخ  هدننک  هبوت  ِناسنا  دیاب  یبلق ،  ینامیشپ  هبوت و  رب  هوالع  ینعی  ( 164  ، ) تسا هدمآ 

هّللاب اومِـصَتعاو  اوِحلـصَاو  اوبات  َنیذـّلاّالا  دـیامرف : یم  هکنیا  هلمج  زا  تسا ،  هدـش  نایب  يدّدـعتم  فئاـظو  ناـقفانم ،  هبوت  راـنک  رد 
هتشذگ ياه  یبارخ  دننک و  هبوت  هاگ  ره  نکیل  دنخزود ،  رعق  رد  ناقفانم  هچ  رگ  ( 165  ) نینم ؤملا  عَم  کئلوُاف  هِّلل  مهَنید  اوِصلخَاو 

برغ و قرش و   ) ناناملسم ریغ  هب  یگتسباو  ياج  هبو  اوحلصاو  دنیامن ،  حالصا  ار 
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ّتنـس ادـخ و  نوناق  زا  اهنت  یطاقتلا ،  یبتکم  داجیا  تعدـب و  ياج  هبو  هّللاب  اومـصتعاو  دـنوش ،  لّسوتم  ادـخ  هب  اهنت  اـه ) توغاـط 
رد دـنهد و  ماجنا  ادـخ  يارب  صلاخ  ار  ینید  لاـمعا  نید و  هِّلل و  مُهَنیِد  اوصلخاو  دـنیامن ،  يوریپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 
ؤم هارمه  ار  نانیا  زین  ام  دنا ،  هدش  نامیـشپ  دنا  هتفر  هک  یهار  زا  یتسار  هب  هک  دنهد  ناشن  دـنیامن و  لمع  فئاظو  نیا  هب  هبوت  رانک 

نینم ؤملا  عم  کئلواف  میهد .  یم  رارق  نانم 

هبوت هک  نیکرـشم  ینعی  هدـمآ  هوکّزلا  اوتآ  هولـصلا و  اوماقءا  لیبق  زا  يرگید  تالمج  اوبات  هلمج  راـنک  رد  ( 166  ) تایآ یضعب  رد 
 . . . دنزادرپب ار  تاکز  دنراداپب و  مه  ار  زامن  دیاب  دننک  یم 

(167  . ) تسا هدش  نایب  نامیا  حلاص و  لمع  طرش  هبوت ،  رانک  رد  هک  مینیب  یم  رگید  تایآ  رد  و 

اه یبارخ  دریگ و  ماجنا  ادخ  ّقح  مه  دوش و  هداد  اهنآ  هب  مدرم  ّقح  مه  دـیاب  هکلب  تسین ،  ینامیـشپ  اهنت  هبوت  هکنآ :  نخـس  هاتوک 
 . دریگ تروص  یقیقح  هبوت  ات  ددرگ و . . .  دیحوت  اه  كرش  نامیا و  اهرفک  اشفا و  نید  قیاقح  نامتک  حالصا و 

تیالو یهارمه 

لئاسم رد  یلو  دـشاب ،  دـصرددص  مه  یبلق  ینامیـشپ  دوش و  تخادرپ  مدرم  قوقح  یهلا و  قوقح  دریگ و  ماجنا  تادابع  مامت  رگا 
شقن اه  هبوت  اه و  ناربج  اهراک و  مامت  دـشابن ،  ملاس  وا  يربهر  تیالو و  طخ  ینعی  دوش ،  شزغل  راچد  ناسنا  یعامتجا  یـسایس و 

تسا بآرب 
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: دیامرف یم  هک  تسا  نآرق  دایرف  نیا  اریز  . 

نامیا دنیامن و  هبوت  هک  متـسه  یناسک  هدـنزرمآ  نم  کش  نودـب  ( 168  ) يدَـتها ّمث  ًاِحلاص  َلِـمَع  نَمآ و  َباـت و  نَِمل  راّـفَغل  ّینِا  و 
 . دشاب حیحص  زین  نانآ  تیاده  نکیل  دنهد ،  ماجنا  هتسیاش  لمع  هدروآ و 

دیاب هدـش  هتفگ  ياهراک  مامت  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  هیآ  نایاپ  رد  يدَـتِها  هلمج  زا  دارم  میناوخ :  یم  هیآ  نیا  نوماریپ  تاـیاور  رد 
(169  . ) دشاب ادخ  ریسم  رد  مالّسلا و  مهیلعوا  تیب  لها  ربمایپ و  تیالو  يوس  هب  تیاده  یهلا و  يربهر  عبات 

یگدنب امش  ( 170  ) مکل ْرِفغَی  ِنوعیطءا  ُهوقّتا و  هّللا و  اوُدبعا  ِنءا  دیوگ : یم  مدرم  هب  حون  ترضح  هک  میناوخ  یم  رگید  يا  هیآ  رد 
 . دزرمایب ار  امش  دنوادخ  ات  دییامن  يوریپ  نم  يربهر  زا  دیشاب و  هتشاد  اوقت  دینک و  ادخ 

 . تسا یهلا  ربهر  زا  يوریپو  تیالو  حلاص ،  لامعا  مامت  یساسا  طرش  نیاربانب 

ناربج هبوت و  ياههار 

یم نایب  ار  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  ام  هک  هدیـسر  ییاهدومنهر  تاروتـسد و  ناهانگ ،  ناربج  شزرمآ و  يارب  تایاور  نآرق و  تایآ  رد 
 : مینک

 . یناهنپ ياه  کمک  تاقدص و   1

رگا ( 171  ) مِکتائّیـس نم  مکنع  ُرِّفُکی  مکل و  ٌریَخ  َوهف  َءارقُفلا  اَهُوت  ُؤتو  اهوفُْخت  نِاو  َیِه  اّمِعنَف  ِتاقَدَّصلا  اوُدُبت  نِا  دیامرف : یم  نآرق 
 ، دشاب هنایفخم  یناهنپ و  ارقف  هب  یگدیـسر  تاقدص و  نیمه  رگا  یلو  دـیا ،  هداد  ماجنا  ییوکین  راک  دـینک  کمک  اراکـشآ  ارقف  هب 

 . دوش یم  امش  ياه  يدب  ناربج  ببس  ناهانگ و  هراّفک  تسا و  رتهب  امش  يارب 

 . داهج ترجه و   2

رد
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هک یناسک  ( 172  ) مِهتائّیـس مهنع  ّنرِّفکُال  اوِلُتقو  اُولَتاق  یلیبَس و  یف  اوذُواو  مهِراید  نِم  اوجِرُخاو  اورَجاه  نیّذلاَف  میناوخ :  یم  نآرق 
هدرک و داهج  دنا و  هدید  اهرازآ  نم  هار  رد  دنا و  هدـش  جارخا  هراوآ و  ناشیاه  هناخ  زا  قح  زا  تیامح  رطاخب  دـنا و  هدرک  ترجه 

 . دیشخب مهاوخ  ار  نانآ  هدناشوپ و  ار  ناشناهانگ  نم  نیقی  هب  دنا ،  هدیسر  تداهش  هب 

 . هریبک ناهانگ  زا  يرود   3

نآ زا  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  امـش  رگا  ( 173  ) مِکتائّیَـس مُکنَع  رِّفَُکن  هنَع  َنوَهُنت  ام  َِرئابَک  اوِبنَتجَت  نِا  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  نآرق 
 . میشخب یم  ار  ناترگید  ناهانگ  ام  دییامن ،  يرود  دیا  هدش  یهن 

نینم ؤم  ای  لقع و  ای  تایاور و  ای  دشاب و  هدش  هداد  نادب  باذع  هدعو  نآرق  رد  ای  هک  دوش  یم  هتفگ  یناهانگ  نآ  هب  هریبک  ناهانگ 
يارب یسوساج  ناناملـسم و  رارـسا  ندرک  شاف  ریظن  دشابن .  نآرق  رد  نآ  زا  یـصوصخم  مان  هچرگ  دنرامـشب ،  گرزب  هانگ  ار  نآ 

نآ هراب  رد  یثیدـح  هیآ و  هک  ضرف  رب  تسا ،  گرزب  سب  یهانگ  یمالـسا  هعماج  هاگدـید  رد  مه  لـقع و  مکح  هب  مه  هک  راّـفک 
(174  . ) دشابن

 . کین ياهراک  ماجنا   4

 . درب یم  نیب  زا  ار  دب  ياهراک  کین ،  ياهراک  تانـسح و  هک  یتسردب  ( 175) ِتائّیّسلا َنبِهُذی  ِتانَـسَحلا  ّنِا  میناوخ :  یم  نآرق  رد 
یکی هک  دیهد  ماجنا  یکین  ياهراک  نآ ،  ناربج  هب  دینک  یعس  دیدش  یفالخ  بکترم  هاگ  ره  هک  هدش  شرافس  ام  هب  مالسا  رد  اذل 

ندرک یثنخ  کین ،  راک  راثآ  زا 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


(176  . ) تسا دب  ياهراک  يورُخا  يویند و  راثآ 

 . نداد ضرق  ماو و   5

ضرق شدنمزاین )  ناگدنب   ) ادـخ هب  امـش  هاگ  ره  ( 177  ) مکلْرِفْغَی مکل و  هْفِعاـُضی  انَـسَح  ًاـضرَق  هّللا  اوُضِرُقت  ْنِا  دـیامرف : یم  نآرق 
مه ار  امـش  ناهانگ  دیامرف و  یم  اطع  ربارب  دنچ  شاداپ  دنوادخ  دشابن ،  ّتلذ  عّقوت و  رازآ و  هرهب و  نآ  رد  هک  یماو  دیهدب ،  وکین 

 . دزرمآ یم 

 . يوقت  6

زا دیشاب و  هتـشاد  اوقت  هاگ  ره  ( 178  ) مَکل رِفغَی  مِکتائّیَـس و  مکنَع  رِّفَُکی  اـناقُرف و  مَکل  ْلَـعجَی  َهّللا  اوـقَّتَت  ْنِا  میناوـخ :  یم  نآرق  رد 
هوالع هب  دیهد ،  صیخشت  لطاب  زا  ار  ّقح  دیناوتب  یتحار  هب  هک  دهد  یم  ناقُرف )   ) یّصاخ دید  امش  هب  دنوادخ  دییامن ،  يرود  هانگ 

 . درذگ یم  رد  امش  ریصقت  زا  دناشوپ و  یم  ار  امش  ناهانگ 

 . نارگید ياعد   7

هک درمشرب  دنوادخ  ششخب  لماوع  زا  ناوت  یم  زین  ار  وا  هرابرد  ادخ  يایلوا  نینم و  ؤم  ياعد  ناسنا ،  دوخ  تمادن  هبوت و  رب  هوالع 
 . تسا هدش  رکذ  يرایسب  یمالسا  عبانم  تایاور  تایآ و  رد 

رّکذت دنچ 

اب ار  دوخ  هبترم  دصیس  دودح  نآرق  رد  تسا .  هدنـشخب  رایـسب  دنوادخ  زاب و  هبوت  هار  هک  دننادب  دنـسرت  یم  ندرم  زا  هک  یناسک   1
 . تسا هدوتس  دودو  روفغ ،  راّفغ ،  میحر ،  نامحر ،  تافص 

نانآ زین  دنوادخ  هک  دننادبو  دننک  ناربج  ار  دوخ  ياه  يراکفالخ  مامت  دنناوت  یم  ادخ ،  هب  تشگزابو  میمصتو  هدارا  کی  اب  نانآ 
هدومرف شدوخ  اریز  دریذپ ؛ یم  ار 
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(180  ) نِیباّّوتلا ُّبُِحی  هّللا  ّنِا  دراد .  تسود  زین  ار  هدننک  هبوت  و  ( 179) ِبوَّتلا ُِلباق  دنک ،  یم  لوبق  ار  اه  هبوت  تسا : 

همه هب  اوبُوت  هلمج  اب  هبترم  تفه  نآرق  هک  تسا  يرورـضو  بجاو  هفیظو  کـی  هکلب  تسین ،  یقـالخا  شرافـس  کـی  اـهنت  هبوت   2
 . تسا هداد  هبوت  نامرف  مدرم 

هظحل رد  اریز  تسا .  هدیاف  یب  دراد ،  ادخ  رهق  اب  دروخرب  هظحل  گرم و  هناتسآ  رد  ناسنا  هک  ییاه  هبوت  دشاب و  يروف  دیاب  هبوت   3
تکاله و هناتـسآ  رد  مه  نوعرف  هکنانچ  یعقاو ،  تمادن  تفرعم و  ساسا  رب  هن  دنک ،  یم  هبوت  رابجا  روطب  ناسنا  تقیقح  رد  رطخ 

؟  دوس هچ  یلو  درک ،  هبوت  ندش  قرغ 

ماگنه هب  یهورگ  ( 181  . . . ) ًانَسءاب اوءار  اَّمل  مُُهنامِیا  مهُعَفنَی  کَی  مَلَف  هّللِاب . . .  اّنَمآ  اولاق  انَـسءاب  اوءاَر  اّملَف  میناوخ :  یم  نآرق  رد 
 . درادن يدوس  نامیا  هبوت و  نیا  یلو  دنروآ ،  یم  نامیا  ای  هدرک و  هبوت  ادخ  بضغ  راثآ  هدهاشم 

(182  ) الا ن ُتُبت  ّینِا  َلاق  ُتوَملا  مُهَدحءا  رَضَح  اِذا  یّتح  ِتائّیّسلا  َنولَمعَی  َنیذِّلل  َُهبّوتلا  ِتَسَیل  و  میناوخ :  یم  نینچ  رگید  ياج  رد 

یکی ِگرم  هک  نیمه  یلو  دنتـسه ،  تسمرـس  لفاغ و  گرم  هظحل  ات  هداد و  ماجنا  ار  يدایز  تایانج  هک  تسین  یناـسک  يارب  هبوت 
 . مدرک هبوت  نونکا  ایادخ !  دیوگ : یم  تسا ،  يّدج  ندرم  دنیبب  دسرارف و  اهنآ  زا 

براحم و مدرم  میناوخ :  یم  نینچ  نآرق  رد  زین  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  دروم  رد  يرآ ، 
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هک یناسک  رگم  دنوش ،  دیعبت  ای  ددرگ و  عطق  ناشپچ  ياپ  تسار و  تسد  ای  دنوش ،  هدیـشک  راد  هب  ای  دندرگ ،  مادـعا  دـیاب  دـسفم 
هبوت يریگتسد  زا  لبق  نارگداسف  هاگ  ره  نیاربانب  ( 183  ) مِهیَلَع اورِدقَت  نءا  ِلبَق  نِم  اُوبات  نیّذلا  ّالا  دنیامن ،  هبوت  يریگتـسد  زا  لبق 

 . دنتسه ششخب  وفع و  لباق  دننک ، 

هک تسا  نآ  هب  شا  هبوت  هدـناوخن ،  زامن  یـصخش  رگا  تسا ؛  یعون  هب  یهانگ  ره  هبوت  میدرک ،  هراشا  مه  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه   4
رذـع هتفرگ  رارق  ملظ  دروم  هک  یـصخش  زا  دـیاب  هدرک  يزواـجت  مدرم  لاـم  اـی  وربآ  هب  یـصخش  رگا  دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  ياـضق 

 . دیامن یضار  ار  وا  دنک و  یهاوخ 

 : هلمج زا  مینیب  یم  مه  ار  يرگید  راثآ  تایاور  نآرق و  رد  اریز  تسین ،  ناهانگ  شزرمآ  اهنت  هبوت  رثا   5

يا هرهب  هب  ار  امش  دنوادخ  دینک ،  هبوت  امـش  هاگ  ره  ( 184) ًانَسَح ًاعاتَم  ِتُمی  مُکعّ هیلا  اوبُوت  دوش .  یم  وکین  نیریـش و  یگدنز  فلا : 
 . دیامن یم  بایماک  وکین 

ُهّللا ُلّدَُـبی  ِکئلوُاَف  ًاِحلاص  لِمَعو  َنَمآ  َبات و  نَم  ّالا  دوش .  یم  لیدـبت  تانـسح  هب  اهـشزغل  نامه  ناهانگ ،  شـشخب  رب  هوالع  ب : 
تانـسح هب  ار  نانآ  ياه  يدـب  دـنوادخ  دـهد ،  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هدرک و  هبوت  هک  یـسک  ( 185) ٍتانَسَح مِهتائّیَس 

 . دیامن یم  لیدبت 

یلا ًهُّوق  مُکدِزَی  ًاراردِم و  مُکیلَع  َءامّسلا  لِسُری  هیلا  اُوبُوت  ّمث  دوش .  یم  يرتشیب  يدنمناوتو  تردق  بجوم  تمحر و  لوزن  ببس  ج : 
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 . دیازفایب ناتیورین  رب  ییورین  درامگب و  ناوارف  ندیراب  هب  امش  يارب  ار  نامسآ  دنوادخ  ات  دینک  هبوت  ( 186  ) مِکتُّوق

َنیَنب و ٍلاومَاب و  مُکدِدـُمیو  ًارادـِم  مکیلع  ءامّـسلا  ِلِسُری  ًاراّفَغ  َناک  ّهنِا  مّکبر  اورفغَتـِسا  دراد .  یپ  رد  ار  یبیغ  ياهدادـما  قزر و  د :
(187) ًاراهنَا مَُکل  لَعجَی  ٍتاّنَج و  مَکل  لَعجَی 

نادنزرف اه و  لام  هب  ار  امـش  درامگب و  امـش  رب  ناوارف  ناراب  هب  ار  نامـسآ  ات  تسا ،  هدنـشخب  راّفغ و  دـنوادخ  اریز  دـینک  رافغتـسا 
 . درآ دیدپ  اهرابیوج  اه و  غاب  ناتیارب  دنک و  کمک 

فالخ لامعا  رب  نانچمه  یلو  دـنک ،  هبوت  رهاظ  هب  یـسک  رگا  دراد ،  لابندـب  ار  ریخ  راـثآ  همه  نیا  یعقاو  هبوت  هک  هنوگ  ناـمه   6
 . تسا هدرک  هرخسم  ار  دنوادخ  ایوگ  دنامب ،  یقاب  دوخ 

ّبترم دـنک و  يراـشفاپ  هاـنگ  هب  هک  یـسک  ( 188) ءِزهَتـسملاک هنم  ُرِفغَتـسَی  وه  ِبنّذـلا و  َیلع  ُمیقُملَا  دومرف : مالّـسلا  هیلعرقاـب  ماـما 
 . دهد ماجنا  ار  یلمع  رخسمت  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ،  رافغتسا 

راکهانگ اب  دروخرب 

: دیامرف یم  نایب  نینچ  ناراکهانگ  اب  دروخرب  رد  ار  مدرم  هفیظو  یبلاج  رایسب  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

 . دنهد رارق  دوخ  ّتبحم  دروم  دنا ،  هدرک  هبوت  هتشگرب و  ّقح  هار  هب  هک  ار  یناسک  دیاب  مدرم  َِبئاّتلا  َنّوبُِحی 

 . دننک يرای  ار  ناراکوکین  دنیامن و  محر  فیعض  دارفا  هب  تبسن  نسحُملا  نونیُعی  َفیِعَّضلا و  َنومَحُری  و 

 . دنیامن شزرمآ  بلطو  دننازوسب  لد  مه  ناراکهانگ  يارب  و  ( 189  ) ِبنذُمِلل نورِفغَتسَی  و 

گرم هناتسآ  رد 

تواقش تداعس و 

تبقاع ءوس  تبقاع و  نسح  هلءاسم  دریگ ،  رارق  یسررب  دروم  داعم  گرم و  ثحب  هناتـسآ  رد  تسا  راوازـس  هک  ییاه  ثحب  زا  یکی 
 . مینک یم  وگتفگ  نآ  هرابرد  یمک  مه  ام  هدش  یّصاخ  هّجوت  هراب  نیا  رد  یمالسا  عبانم  رد  نوچ  هک  تسا 

ام همه  هب  مسیوـن ،  یم  ار  تـالمج  نیا  ناضمر 62 ) همین   ) شدـّلوت زور  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  يوربآ  هب  ایادـخ ! 
 . امرفب تمحرم  تبقاع  نسح 

تبقاع ءوس  تبقاع و  نسح 

ُهلَمَع ِءرَمِلل  َِمتخَی  نءا  ِءاقّـشلا  َهَقیقَح  ّنِا  هَداعّـسلِاب و  هـُلَمَع  ِءرَمِلل  َمـِتخَی  نءا  ِهَداعّـسلا  َهَـقیقَح  ّنِا  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 
نایاپ هک  تسا  نآ  هب  یتخبدب  تواقش و  تقیقح  دریذپ و  نایاپ  تداعس  هب  ناسنا  راک  هک  تسا  نیا  تداعس  تقیقح  ( 190) ِءاقّشلِاب
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 . دشاب یتخبدب  تواقش و  ناسنا  راک 

 . دندرک یم  تساوخرد  ار  تبقاع  نسح  تداعس و  دنوادخ  زا  هتشاد و  سرت  دوخ  ماجنارس  تبقاع و  زا  ادخ  يایلوا  هراومه  اذل 

هام ّتیمها  هرابرد  هبطخ  لوغشم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تداهش  زا  لبق  لاس  یس  دودح 
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لتاق دـسرپب  هکنیا  ياج  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نکیل  دـندومرف ،  مالعا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  ربخ  دـندوب ،  ناـضمر 
رد تداهـش ،  گرم و  هظحل  اـیآ  هّللا !  لوسر  اـی  دیـسرپ : موش ؟  یم  دیهـش  تقو  هچ  ارچ و  هنوـگچ و  تسیچ ؟  شفدـه  تسیک ؟ 

ماگنه نآ  هلب ،  داد : تراشب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوب ؟  مهاوخ  ینامیا  يرکف و  یتمالـس  رد  مدق و  تباث  نید  نامیا و 
(191  . ) دوب یهاوخ  نامیا  زا  یتمالس  رد 

ناشنامیا هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  راعُم  دروخ  یم  مشچ  هب  نیراعُملا  باب  ناونع  تحت  یتاـیاور  ( 192  ) یفاک لوصا  باتک  رد 
 . دنور یم  ایند  زا  نامیا  نودب  دنهد و  یم  تسد  زا  هدرک و  اهر  ار  نآ  گرم  هظحل  رد  تسا و  يا  هیراع 

کئاقل نود  َهل  َلَجءاال  ًانامِیا  ُکلَئسءا  ّینِا  ّمهّللا  میناوخ :  یم  ناضمر  هام  ياهرحس  رد  مالّسلا  هیلعداجـس  ماما  ياهاعد  زا  یکی  رد 
نامیا نآ  تهاگـشیپ  رد  روضحو  گرم  زا  دـعب  ات  هکلب  دـشابن ،  ّتقوم  نآ  خـیرات  هک  امرف  تمحرم  نم  هب  ینامیا  ایادـخ !  ( 193)

 . دشاب هتشاد  همادا 

یم ادخ  زا  سپـس  هدرک و  حرطم  ادـخ  اب  ار  دوخ  دـئاقع  یتمالـس ،  شمارآ و  لاح  رد  ادـخ  يایلوا  هک  مینیب  یم  اهاعد  یـضعب  رد 
ارف ماگنه  هب  متفگ ،  بارطضا  نودب  شمارآ و  اب  الا ن  هک  يدئاقع  نیا  اراگدرورپ !  ( 194  ) ِیتوَم ِروضُح  تقَو  یلع  هَّدُرَف  دنهاوخ :

 . نادرگرب نم  هب  تسا ،  راک  رد  اه  تشحو  عاونا  هک  گرم  ندیسر 

میناوخ یم  نآرق  رد 
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يانعم هدش و  حرطم  دادترا  ثحب  یمالسا  هقفو  نآرق  رد  و  ( 195) اورَفَک ّمث  اونمآ  دنوش : یم  رفاک  ندروآ ،  نامیا  زا  دـعب  يدارفا  : 
 . تسا رفک  هب  ندییارگ  نامیا و  زا  تشگرب  مه  نآ 

يرکف ریـسم  دریگ و  یم  رارق  ناسنا  هار  ولج  رد  هک  ییاه  فارحنا  زا  هشیمه  نانآ  هک  دـنک  یم  لقن  ملع  رد  ناخـسار  لوق  زا  نآرق 
زا دعب  ار  ام  ياه  بلق  ایادـخ !  ( 196) انَتیَدَه ِذا  َدَعب  اَنبوُلق  غُِزتال  اّنبَر  دنهاوخ : یم  نینچ  ادـخ  زا  دـنناساره و  دـنک  یم  ضوع  ار  وا 

 . نادرگم فرحنم  يدرک ،  تیاده  هکنآ 

داجیا يارب  وس  ره  زا  ناطیش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  هک  گرم  هظحل  رد  هک  تسا  نیا  نانم  ؤم  هب  تبـسن  ادخ  فاطلا  زا 
یم نآرق  هکنانچ  دراد .  یم  هاگن  مدق  تباث  رادـیاپ و  يرادـنید  رد  ار  نانآ  ( 197  . ) دـنک یم  شالت  نانم  ؤم  نامیا  نتفرگ  ّکش و 

(198  ) هَرِخ الا  ِیف  اینّدلا و  ِهایَحلا  ِیف  ِِتباّثلا  ِلوَقلِاب  اونَمآ  َنیّذلا  هّللا  ُّتبَُثی  دیامرف :

ریسم و رد  هتسیاش و  دارفا  اب  ار  ام  اراگدرورپ !  ( 199) راربَالا َعَم  انَّفوَتو  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  نآرق  رد  نانم  ؤم  ياهاعد  زا  یکی 
 . ناریمب نانآ  مسر  هار و 

نوـعرف ياهدـیدهت  زا  دـندروآ و  ناـمیا  یـسوم  ترـضح  هب  ماـمت  صوـلخ  قـشع و  اـب  هک  ینارحاـس  ياـهاعد  زا  یکی  نینچمه  و 
 . ناریمب تدوخ  هار  میلست  ناملسم و  ار  ام  ایادخ !  ( 200  ) نیِملسُم انَّفوَت  هک َو  دوب  نیا  دندیسارهن 

(201  ) نوِملـسُم ُمتنءا  ّـالا و  ُّنتومَتـالف  دـننک : یم  ّتیـصو  نینچ  دوخ  نادـنزرف  هب  مه  مالّـسلا  اـمهیلع  بوـقعی  میهاربا و  ترـضح 
دیشوکب
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 . دیشاب ادخ  ربارب  رد  میلست  نامیا و  اب  گرم ،  ماگنه  هب  هک 

هک دشاب  یلاح  رد  ناتگرم  دینک  یعـس  ( 202  ) نوُِملـسُم ُمتنءا  ّالا و  َُّنتوُمَتال  و  دـیامرف : یم  اوقت  هب  رما  زا  دـعب  نینم  ؤم  هب  دـنوادخ 
 . دیشاب یهلا  نیمارف  میلست  لها  ناملسم و 

هدمآ شیپ  ندیسر  رابرد  خاک و  هب  ندش و  ینادنز  نداتفا ،  هاچ  هب  لیبق  زا  ینوگانوگ  ياه  هنحـص  فسوی  ترـضح  يارب  هکنیا  اب 
(203) ًاِملـسُم ِینّفَوَت  درک : تساوخرد  دنوادخ  زا  دیـسر ،  ّتیلوئـسم  ماقم و  هب  هکنآ  زا  دعب  اّما  تشادن ،  یـساره  نادنچ  یلو  دوب ، 

ضوع ار  ناسنا  حور  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  ماقم  هاج و  هک  دنک  یم  ساسحا  فسوی  ترضح  ایوگ  ناریمب .  ناملـسم  ارم  ایادخ ! 
 . تسا رتشیب  یسایس  یعامتجا و  تاماقم  نایم  رد  یتبقاعدب  رطخ  دنک و  یم 

وت اب  ار  یلبق  هقالع  مهد  کی  رگا  یّتح  دیـسر ،  یماقم  هب  صخـش  نآ  يدوب و  تسود  یـصخش  اب  هاگ  ره  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 
رطاخب اه  یتسود  دـصرد  دون  مهد و  هن  نتفر  نیب  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  تسین .  يدـب  تسود  مه  زاب  درک  ظـفح 

 . تسا ماقم  تسپ و 

اب درکن ،  هدجـس  مدآ  هب  سیلبا  هک  تسا  نآ  هدـش ،  هراشا  نآ  هب  هبترم  هدزناپ  دودـح  نآرق  رد  هک  یتبقاع  دـب  ياـه  هنومن  زا  یکی 
( زور  365  ) ییایند ياهلاس  دارم  تسین  مولعم  هک  درک  تدابع  لاس  رازه  شش  ناطیـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدومرف  هب  هکنآ 

يواسم شزور  ره  هک  يورُخا  ياهلاس  ای  تسا 
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(205  . ) تسا لاسرازه  هاجنپ  اب  يواسم  تمایق  زور  کی  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ  ( 204  . ) تسا لاس  رازه  هاجنپ  اب 

رب ار  تدابع  همه  نآ  درک و  ّربکت  دوبن ،  ادخ  میلست  وا  حور  بلق ،  هن  دوب  بلاق  ّتیدوبع ،  هن  دوب  تدابع  ناطیـش  ياهراک  مامت  اّما 
 . تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  ندوب  تبقاع  دب  هنومن  نیرتهب  نیا  داد و  داب 

ترـضح ناـمز  رد  هک  تسا  یملاـع  درم  نآ  اروعاـب  معلب  ناتـساد  تاـیاور ،  نآرق و  رد  هک  یتبقاـع  دـب  ياـه  هنومن  زا  رگید  یکی 
شیاهاعد درک و  یم  هدافتسا  غّلبم  ناونع  هب  وا  زا  یسوم  ترـضح  یهاگ  هک  تفرگ  الاب  يردقب  شراک  درک و  یم  یگدنز  یـسوم 

 . دش یسوم  ترضح  نافلاخم  زا  درک و  ادیپ  تبقاع  ءوس  دش و  فرحنم  نوعرف ،  هاگتسد  هب  لیامت  رطاخب  یلو  دش ،  یم  باجتـسم 
(206  . ) تسا هدمآ  هدرشف  هصالخ و  روطب  فارعا  هروس  رد  نآ  يارجام 

ناسنا یتبقاعدب  لماوع 

هراشا نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  ام  هک  درک  ادیپ  ار  نانآ  یتبقاعدب  تواقـش و  ّتلع  ناوت  یم  تبقاع  دب  دارفا  عضو  رد  وجتـسج  ّتقد و  اب 
 : مینک یم 

 . ّربکت  1

 . درکن هدجس  مدآ  هبو  درک  ینامرفان  ار  ادخ  هک  دوب  وا  ّربکت  حور  نامه  سیلبا  ندش  تبقاع  دب  لیلد 

 . ایند ّبح   2

 ، دوش تبقاع  ءوس  هدرکان  يادخ  ضغب و  تلاح  راچد  نآ ،  زا  ییادج  ماگنه  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  يزیچ  ره  هب  هقالع  قشع و 
نید و زا  جورخ  ببس  ایند ،  هب  عمط  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ 
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يوریپ اب  هک  دوب  نیا  دش  یم  باجتـسم  شیاهاعد  هک  ییاروعاب  معلب  یتخبدـب  لیلد  هک  هنوگ  نامه  ( 207  . ) دوش یم  تبقاع  ءوس 
هدرک اهر  ار  یسوم  ترضح  ادخ  ربمایپ  ایند ،  هب  یگتـسبلد  نوعرف و  ياه  هدعو  ریثءات  تحت  داتفا و  ناطیـش  ماد  رد  سوه  اوه و  زا 
هاوَه َعَبّتاو  ِضرالا  یلا  دَلخءا  هّنکلو  ناطیّشلا . . .  ُهعَبتَاف  دیامرف . . . : یم  نآرق  دیسر .  تکاله  هب  ماجنارس  دش و  توغاط  راداوه  و 

 . دومن يوریپ  دوخ  سوه  اوه و  زا  تسب و  لد  تایّدام  ایند و  هب  درب و  دوخ  لابندب  ار  وا  ناطیش  ( 208)

 . هانگ  3

هک یناسک  رمع  ناـیاپ  ( 209  ) ؤِزهَتـسَی ن اهب  اوناک  هّللا و  ِتایَآب  اوبّذـک  نءا  ياوُسلا  ؤاسَا ا  َنیذـّلا  ُهَِبقاع  َناـک  ّمث  دـیامرف : یم  نآرق 
ار ادـخ  تاـیآ  هک  تسا  نآ  دنتـسین ) مه  ناربـج  هبوت و  رکف  هب  هدرمـش و  زیچاـن  ار  دوخ  ناـهانگ  و   ) دـنهد یم  ماـجنا  اوراـن  لـمع 

 . دنریگ یم  هرخسم  داب  هب  ار  اهنآ  همه  هدومن و  بیذکت 

رگا هک  دراذگ  یم  رثا  ناسنا  حور  رد  هانگ  اریز  دیشاب ،  هتشاد  يا  هبوت  هانگ  ره  زا  دعب  هک  تسا  هدش  شرافس  يدّدعتم  تایاور  رد 
 . دنک یم  ضوع  ار  حور  لد و  مامت  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رتشیب  رثا  نیا  دوشن  هتشادرب  يریگ و  یپ 

 . تاداقتعا اهرواب و  ندوبن  قیمع   4

نینچ ًارهق  تسا ،  ساـسا  یب  یحطـس و  وا  ناـمیا  هـکلب  تـسین ،  لالدتـسا  باـختنا و  نـیقی و  رکف و  ساـسا  رب  دارفا  ناـمیا  یهاـگ 
ادیپ اب  هدش و  لزلزتم  دوز  ییاه  شیارگ 
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كدنا اب  دـشاب ،  تسـس  ساسا و  یب  هک  يزیچ  فورعم  لوق  هب  دور و  یم  تسد  زا  شنامیا  یّکـش  هلءاسم و  نیرت  کچوک  ندـش 
 . دوش یم  ادج  مه  زا  يراشف 

دراد و تسود  ار  نم  ادخ  ( 210  ) نَمَرکءا ّیبر  دنیوگ : یم  میداد  یتمعن  اهنآ  هب  ام  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یهورگ  دـیامرف : یم  نآرق 
نم هب  ادخ  ( 211  ) نَناهءا ّیبر  دـنیوگ : یم  يروف  دـش ،  گنر  مک  ناـنآ  عضو  یمک  هک  نیمه  اـّما  تسا ،  هداد  رارق  تمارک  دروم 

ّتیرثکا هنافـسءاتم  هک   ) یـضعب نامیا  يرآ ،  تسا .  نامدوخ  عضو  رییغت  رطاخب  یهلا  ياه  تمعن  رییغت  هکنآ  زا  لفاغ  درک !  تناها 
 . دور یم  مه  نانآ  نامیا  تفر ،  هافر  هاگ  ره  دنرب و  یم  رـسب  یهافر  عون  کی  رد  هک  تسا  نآ  رطاخب  دنهد ) یم  لیکـشت  ار  مدرم 

: دـنیوگ یم  دـنرادادخ  اب  هک  ییاه  تاجانم  رد  دـنرت و  مکحم  زین  هوک  زا  دوخ  تاداقتعا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا  نیا  ربارب  رد 
هافر هب  هتسباو  نم  هقالع  ینعی  ( 212  . ) مراد تسود  ارت  نم  هک  منز  یم  دایرف  اجنآ  رد  ینکفایب  مه  خزود  هب  ارم  رگا  یّتح  ایادـخ ! 

 . تسین ناکم  نامز و  و 

هب دوب  هتشغآ  نوخ  هب  هاگلتق  يدوگ  رد  هک  یلاح  رد  دوخ و  باحصا  نازیزع و  ناردارب ،  تداهش  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ارم یبلق  هقالع  دزادنا و  ییادج  وت  نم و  نایم  دناوت  یمن  ندش  هتشک  ادنوادخ !  کئاضِقب  ًاضِر  یهلا  درک : ضرع  دنوادخ  هاگـشیپ 

لاح نیمه  رد  نم  تیاضر  دنک ،  مک  وت  هب  تبسن 
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تسا وت  تیاضر  هب  زین 

 . امرف تمحرم  تبقاع  نسح  ام  همه  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماقم  هب  ایادخ ! 

تّیصو

رتـهب تسین و  گرم  تقو  صوصخم  ّتیـصو  هچ  رگ  تسا .  ّتیـصو  زا  ثحب  گرم ،  هناتـسآ  رد  مزـال  ياـه  ثحب  زا  رگید  یکی 
يوس زا  دـنیامن و  یم  ّتیـصو  گرم  هناتـسآ  رد  ًالومعم  نوچ  نکل  دـنک ،  هیهت  ار  دوخ  همان  ّتیـصو  تصرف  نیلّوا  رد  ناسنا  تسا 

 : میسیون یم  یتالمج  ّتیصو  هراب  رد  ام  اذل  تسا ،  تقو  نآ  ندرک  ّتیصو  يارب  تصرف  نیرخآ  رگید 

نیِقَّتملا َیلَع  ًاّقَح  ِفوُرعَملِاب  َنِیبَرقَالا  ِنیَِدلاوِلل و  هّیـصَولا  ًاریَخ  كَرَت  نِا  َتوَملا  ُمُکَدَـحَا  َرَـضَح  اِذا  مُکیَلَع  َِبتُک  دـیامرف : یم  نآرق 
هتـسیاش و یتّیـصو  ناگتـسب  نیدـلاو و  يارب  دـیتشاد ،  طاسب  رد  یلام  دـسر و  ارف  امـش  گرم  هاگ  ره  هک  دـش  مزال  امـش  رب  ( 213)

 . تسا مزال  اوقت  اب  دارفا  يارب  ّتیصو  نیا  دیشاب ،  هتشاد  هنالداع  هنامیکح و 

عیرـشت رد  هک  تسا  يریبعت  نامه  ًانیع  نیا  هدـمآ و  مکیلع  َِبتُک  هلمج  اـب  نآرق  ریبعت  یلو  تسا ،  بحتـسم  ندرک  ّتیـصو  هچ  رگ 
 . تسا هدرب  شیپ  بوجو  زرم  ات  ار  نآ  نید  نایاوشیپ  تاشرافسو  نآرق  تاریبعت  تسا و  هدش  هدرب  راکب  ( 214  ) هزور

هک ره  هتفر و  ایند  زا  دیهش  ایوگ  دریمب ،  هدرک  ّتیصو  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  مهم  يردق  هب  ّتیـصو ، 
(215  . ) تسا هدرم  مالسا  زا  لبق  دارفا  دننام  ّتیلهاج و  گرم  هب  ایوگ  دورب ،  ایند  زا  هدرکن  ّتیصو 

تّیصو شقن 

 . تسا ناسنا  ندوب  رکف  باسح و  لها  ّتقد و  هناشن  ّتیصو ، 

 . تسا قوقح  هب  مارتحا  هناشن  ّتیصو ، 

دای ّتیصو ، 
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 . تسا ناسنا  ندوب  گرم 

 . تسا ناسنا  یلاع  فادها  هب  ندیشخب  رارمتسا  ّتیصو ، 

 . تسا مورحم  دارفا  يداصتقا  ياهءالخ  ندرک  رپ  ّتیصو ، 

 . تسا هدرک  عمج  رمع  کی  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  يریگ  هرهب  ّتیصو ، 

 . تسا هدادن  ماجنا  تایح  نامز  رد  دوخ  هک  تسا  ییاهراک  ناربج  هار  ّتیصو ، 

 . تسا دوخ  دای  ندرک  هدنزو  دوبدای  گرم و  زا  دعب  ناسنا  يراگدای  ّتیصو ، 

تّیصو طیارش 

: داد رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  هلئسم  دنچ  ّتیصو  رد 

 ، دیـسر ارف  بوقعی  گرم  هک  یماگنه  دیامرف : یم  هک  میریگب  ماهلا  نآرق  زا  هکلب  دـشابن ،  یلام  لئاسم  هب  هجوت  اهنت  ّتیـصو  رد   1
هدهاشم دیتسرپ ؟  دیهاوخ  ار  يزیچ  هچ  نم  زا  دعب  امـش  ( 216  ) يدَعب نِم  َنوُدبعَت  ام  دیـسرپ : نانآ  زا  دناوخارف و  ار  دوخ  نادنزرف 

 . تسا نادنزرف  يدیحوت  تخانش  داقتعا و  رکف  هب  گرم ،  هظحل  رد  بوقعی  ترضح  هک  دییامرف  یم 

اوقت هب  ار  شنادـنزرف  دوخ ،  ّتیـصو  هلمج  نیلّوا  رد  تداهـش  هناتـسآ  رد  ندروخ و  تبرـض  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلعّیلع  نینم  ؤـملاریما 
 . دیامرف یم  شرافس 

 ، یگدنز تاظحل  نیرخآ  رد  ناسنا  تاشرافـس  اه و  هیـصوت  اریز  دشاب .  هتـشاد  يّدام  یلام و  ياه  هبنج  اهنت  دیابن  ّتیـصو  نیاربانب 
 . تسا یندشن  شومارف  تارطاخ  زا  ناگتسب  مامت  يارب 

دیاب هکلب  دنک ،  عفد  ار  دوخ  ياه  یتحاران  ماقتنا ،  رطاخب  دـنک و  عیاض  ار  یقوقح  هدرک و  هدافتـساءوس  ناسنا  دـیابن  ّتیـصو  رد   2
اریز دریگب .  رظن  رد  ار  اه  ترورض  زاین و  تلادع و  تحلصم و 
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(217  . ) تسا هدش  هریبک  هانگ  بکترم  دنک ،  ملظ  دوخ  ّتیصو  رد  هک  یسک  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 

 . دنک تاعارم  ار  نادنزرف  قوقح  دیاب  ّتیصو  رد   3

چیه گرم  ماگنه  هب  دیـشخب و  ادخ  هار  رد  کچوک )  نادنزرف  نتـشاد  اب   ) ار دوخ  لاوما  مامت  یـصخش  هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد 
؟  دـیدرک هچ  هدرم  نیا  اـب  دومرف : ترـضح  دـنداد ،  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  ارجاـم  هک  نیمه  تشادـن .  يزیچ 

مداد یمن  هزاجا  دیداد  یم  ربخ  نم  هب  رتدوز  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  میدرک .  نفد  هدرپس و  كاخ  هب  ار  وا  دـنتفگ :
؟  تسا هدرک  ّتیصو  نینچ  نیا  کچوک ،  ناکدوک  نتشاد  اب  وا  ارچ  دننک ،  نفد  ار  وا  ناناملسم  ناتسربق  رد 

ّتیـصو رد  یلو  دنک ،  یم  تدابع  رمع ) مامت   ) لاس داتفه  ناسنا  یهاگ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرگید  ثیدـح  رد 
(218  . ) دیامن یم  مّنهج  لها  ار  دوخ  لمع ،  نیا  اب  دنک و  یمن  تاعارم  ار  تلادع  دوخ ،  همان 

درمناوج دنکن ،  ّتیصو  بوخ  هک  یسک  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  یتّیـصو  نمـض  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
(219  . ) دوش یمن  وا  لماش  مهام  تعافش  تسین و 

(220  . ) دناد یم  ناثراو  لام  زا  يدزد  هلزنم  هب  ار  ّتیصو  رد  یتلادع  یب  یفاصنا و  یب  ملظ ،  مالسا  يرآ ، 

 . مینک لمع  دوخ  ّتیصو ،  ياج  هب   4

هیکت دیابن  نیا  یلو  تساه ،  تصرف  نیرخآ  زا  هدافتسا  ّتیصو 
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 . دراد يرگید  رثا  دوخ ،  تسد  اب  کمک  اریز  میشابن .  قافنا  کمک و  رکف  هب  تایح ،  لاح  رد  ندرک  ّتیصو  دیما  هب  دوش و  هاگ 

وا ّتیصو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دننک ،  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  وا  يامرخ  رابنا  شگرم  زا  دعب  هک  درک  ّتیصو  یـصخش 
اب وا  ار  امرخ  ددـع  کی  نیا  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخلوسر  دـنام .  اجب  رابنا  رد  امرخ  ددـع  کی  رخآ  رد  درک و  لمع 

 . دوب رتهب  امرخ  رابنا  کی  هب  ّتیصو  زا  داد ،  یم  شدوخ  تسد 

شزرا و ناسنا  هب  هک  دراد  شزرا  یلمع  مالسا  رظن  زا  یلو  دراد ،  يرایسب  شزرا  امرخ  رابنا  کی  قافنا  يّدام ،  دارفا  رظن  زا  يرآ ، 
 . درادن یشزرا  نادنچ  دربن ،  الاب  ار  وا  ددرگن و  یمدآ  لامک  دشر و  ثعاب  هک  ییامرخ  رابنا  دهد ،  دشر 

 . تسا نارگید  ّتبحم  بلج  هلیسو  ّتیصو ،   5

هقالع یب  ناراوگرزب  نآ  هب  تبـسن  هک  یناگتـسب  يارب  یّتح  ناـنآ  هک  میناوخ  یم  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هریـس  تاـیاور  رد 
دوخ بتکم  هار و  هب  ار  نانآ  ّتبحم  یتسود و  هلیـسو  نیدـب  دـندناسر و  یم  يا  هرهب  نانآ  هب  دوخ  لام  زا  هدرک و  ّتیـصو  دـندوب ، 

 . دندومن یم  بلج 

 . تسا بجاو  یهاگ  ّتیصو ،   6

فلت و سرت  هک  تسوا  دزن  مدرم  زا  یتناما  ای  تسا و  دـنوادخ  اـی  مدرم  هب  راکهدـب  یناـسنا  هاـگ  ره  تسا :  هدـمآ  یمالـسا  هقف  رد 
نآ ندش  عیاض 
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تاکز سمخ و  هک  یناسک  لماش  بوجو ،  نیا  هک  تسین  یّکش  دیامن و  ّتیـصو  مدرم ،  قوقح  ظفح  يارب  تسا  بجاو  دراد ،  ار 
 . دوش یم  زین  دنراکهدب  ار  یمالسا  ياه  تایلام  و 

 . ّتیصو رادقم   7

ررـض دایز  ناثراو  مهـس  هب  هکنآ  رطاخب  یلو  دنک ،  ّتیـصو  دناوت  یمن  رتشیب  ار  شلام  مّوس  کی  ات  ناسنا  یمالـسا ،  ماکحا  هیاپ  رب 
کی هب  ًالثم  دـیامن .  ّتیـصو  مّوس  کـی  زا  رتمک  تسا  رتهب  دوشن ) راد  هحیرج  صخـش  نآ  مالـسا و  نوناـق  زا  ناـنآ  حور  دـسرن و 

ار نآ  ناـموت  هس  تـسا  رتـهب  دراد ،  ندرک  ّتیـصو  ّقـح  ناـموت  راـهچ  ناـموت ،  هدزاود  زا  رگا  ینعی  ( 221  . ) دنک ّتیـصو  مراهچ 
 . دنک ّتیصو 

یم هزادـنا  هچ  ات  هیامرـس ،  مّوس  کی  نیا  هک  درک  میهاوخ  هدـهاشم  میزادـنایب ،  نوناق  نیا  هب  یلک  قیمع و  هاگن  کی  اـم  رگا  هّتبلا 
 . دنک ّلح  ار  اه  هعماج  هداوناخ و  يداصتقا  تالکشم  دناوت 

 . میریگن دب  لاف  هب  ار  ندرک  ّتیصو   8

رمع نایاپ  ندرم و  دوز  يانعم  هب  ندرک  ّتیـصو  مینک  یم  لایخ  هک  دشاب  نیا  میرادن  همان  ّتیـصو  ام  زا  يرایـسب  هکنآ  لیلد  دـیاش 
زا فّلخت  مینیبب ،  یفرع  یلقع و  یعرش ،  هفیظو  کی  ار  نآ  رگا  اّما  مییامن ،  یم  یچیپ  رـس  نآ  زا  هتفرگ و  دب  لاف  هب  ار  نآ  تسا و 

 . میهد یمن  هزاجا  دوخ  هب  ار  نآ 

 . دشاب هنامیکح  دیاب  ّتیصو   9

راکب راب  رپ  رایسب  هملک  کی  ّتیصو ،  هیآ  رد  نآرق 
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دیاب ینعی  ( 222) ِفوُرعَملِاب هّیـصَولا . . .  ًاریَخ  كَرَت  نِا  َتوَملا  ُمُکَدَـحَا  َرَـضَح  اِذا  مُکیَلَع  َِبتُک  تسا .  فورعملِاب  هملک  نآ  هدرب و 
 . دشاب گنهامه  تمکحو  فرع  لقع ،  اب  ّتیصو 

ناگتـسب زا  نوچ  رگید  يوس  زاو  دنراد  یلام  کمک  هب  يدیدش  زاین  وس  کی  زا  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  يدارفا  لیماف  نایم  رد  ًالومعم 
دنتسه یناسک  دنراد  ثرا  مهـس  هک  يدارفا  یهاگ  سکع  ربو  دنوش ،  یمن  مه  ثرا  نوناق  لومـشم  دنتـسین ،  کیدزن  لّوا و  هجرد 

هک لّوا  هتـسد  هب  مینک و  دروخرب  ینوناـق  روطب  رگا  دـنرادن ،  مه  يزاـین  هنوـگ  چـیه  دـنرادروخرب و  یبوـخ  رایـسب  یگدـنز  زا  هک 
یهورگ و يارب  رقف  همادا  دمآ : دهاوخ  شیپ  دـب  رایـسب  هلءاسم  ود  دوش ،  مّود  هتـسد  مهـس  تسه  هچ  ره  دـسرن و  يزیچ  دـنمورحم 

 . رگید هورگ  يارب  رثاکت  يزودنا و  تورث 

هناـمیکح و لـمع  نـیا  اـب  اـت  دریگب  رظن  رد  مورحم  ناگتـسب  نآ  يارب  ار  یمهـس  دوـخ ،  ّتیــصو  رد  ناـسنا  تـسا  مزـال  اـجنیا  رد 
راک نایاپ  دومرف : مالّـسلا  هیلعرقاب  ماما  اذل  دشاب .  هتفرگ  ار  مّود  هتـسد  رثاکت  ولج  مه  دوش و  لّوا  هتـسد  رقف  عنام  مه  هنادنـسپادخ ، 

(223  . ) تسا تیصعم  هانگ و  دنکن ،  ّتیصو  دوش  یمن  ثرا  نوناق  لومشم  هک  یمورحم  لیماف  عفن  هب  هک  یناسک 

هنومن ياه  تّیصو 

مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ادخ و  لوسر  ياه  ّتیصو  زا  ییاه  هنومن  ات  دوب  دایز  امش  هلصوح  تصرف و  نم و  تاعالطا  شاک  يا 
مهدزون بش  مسیون  یم  ار  تالمج  نیا  هک  نونکا  نوچ  اّما  ( 224  ، ) میدرک یم  نایب  اجنیا  رد  ار 
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هب تسا  بوخ  متسه ،  مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح  راوج  رد  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندروخ  تبرـض  بش  ناضمر و  هام 
شنادـنزرف هب  تداهـش  رتـسب  رد  ندروخ  تبرـض  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  ییاـه  ّتیـصو  زا  هلمج  دـنچ  هنومن  ناونع 

: دنیامرف یم  دوخ  ّتیصو  رد  ترضح  نآ  منک  نایب  ار  هدومرف 

هک یـشرافس  هنوگ  ره  يادـتبا  ًـالومعم  يرآ ،   . ) منک یم  شرافـس  اوقت  هب  ار  امـش  نم !  نیـسح  نسح و  يا  هّللا  يَوـقَِتب  امُکیِـصُوا 
 . ( دندرک یم  نایب  ار  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  موزل  هلمج  نیا  اب  دشاب و  یم  اوقت  هب  شرافس  دنتشاد ،  ام  ناماما 

رگاو دیایب  امـش  غارـس  هب  ایند  هچرگ  دیورن ،  ایند  لابند  امـش  امکنَع  َيِوُز  اهنِم  یـش ٍء  یلع  افَـسءاَتال  امْکتََغب و  نِا  اینّدلا و  ایِغبَت  ّالءا 
( . دنک یم  نایب  ار  ایند  اب  ناسنا  هطبار  هلمج  ود  نیا   . ) دیروخن فّسءات  تفر ،  امش  تسد  زا  ایند  زا  يزیچ 

( . دنک یم  نایب  ار  فده  طخ و  هلمج  نیا   . ) دینک راک  یهلا  ياهشاداپ  تمایق و  يارب  دییوگب و  ّقح  رج  ِالل  الَمعا  ّقحلاب و  الوقو 

هلمج ود  نیا   . ) دیشاب روای  نامولظم  نامورحم و  هب  تبسن  هدوب و  نمشد  نارگمتس  هب  تبسن  ًانوَع  ِمولظَمِلل  ًامـصَخ و  ِملاّظِلل  انوُک  و 
نامولظم نافعـضتسم و  اب  هطبار  رد  مه  راگزور و  نادـنمتردق  اب  هطبار  رد  مه  ار  يداصتقا  یماظن و  یعامتجا ،  یـسایس ،  دروخ  رب 

( . دنک یم  نایب 

ود امش  هب  نم  ( 225  ) مکِرمءا ِمظَنو  ِهّللا  يَوقَِتب  یباتِک  ُهغََلب  نَم  ِیلهَا و  يَدلَو و  عیمَج  امُکیِصُوا َو 
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اهراک رد  مظن  اوقت و  هب  دسر ،  یم  اهنآ  هب  نم  همان  خیرات  لوط  رد  هک  یناسک  مامت  ما و  هداوناخ  نادنزرف و  ریاس  هب  مه  مدـنزرف و 
 . میامن یم  شرافس 

یلع نم و  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  يرآ  دـهد .  یم  رارق  باـطخ  دروم  ار  ناـهج  مدرم  همه  ماـما  هک  دـیراد  هجوت 
 . دهد رارق  دوخ  هّجوت  دروم  ار  مدرم  همه  ّتیصو ،  ماگنه  هب  دیاب  تّما  ردپ  و  ( 226  ) میتسه تّما  نیا  ناردپ 

ار یهلا  قوقح  دـیاب  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا ،  هدروآ  رگیدـکی  راـنک  رد  ار  مظن  اوقت و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ماـما  هکنیا  بلاـج 
مالـسا هاگدـید  رد  جرم ،  جره و  یمظن و  یب  هنوگره  درک و  تاعارم  زین  ار  اهدادرارق  اه ،  تیولوا  اه ،  تبون  دـیاب  دومن  تاـعارم 

: دنیامرف یم  ترضح  همادا  رد  تسا و  دودرم 

اریز دـینک ،  نک  هشیر  هعماج  دوخ و  نیب  زا  ار  اـه  ترودـک  دـینک  یعـس  ناملـسم !  تّما  يا  منادـنزرف و  يا  مُِکنَیب  ِتاذ  ِحالَـص  و 
 . تسا رتهب  امش  یّبحتسم )   ) ياه هزور  اهزامن و  همه  زا  ناملسم  ود  نایم  نداد  یتشآ  دومرف : ربمایپ 

 ، داهج جـح ،  زامن ،  نآرق ،  ناگیاسمه ،  نامیتی ،  هب  تبـسن  ار  ناگمه  یـصوصخم ،  نحل  ابیز و  تالمج  ظافلا و  اـب  ماـما  هاـگنآ 
هدومن ّتیصو  تواضق  رد  تلادع  هب  همادا  رد  دندومرف و  شرافس  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هبرما  یمومع ،  تراظن  طباور و  نسح 

دروم رد  و 
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کی زا  شیب  زین  امش  مدش ،  هتشک  تبرـض  نیا  اب  نم  هاگره  تسا ،  هدزن  نم  هب  تبرـض  کی  زا  شیب  نم  لتاق  دندومرف : دوخ  لتاق 
یّلص مرکا  ربمایپ  هک  دناشکن ،  وا  ندرک  هعطق  هعطق  هب  ای  یمومع  راتشک  هب  ار  امش  ّتینابصع ،  دیـشاب  بظاوم  دینزن و  وا  هب  تبرض 

(227  . ) دشاب هدنّرد  گس  هب  تبسن  هچرگ  دیزیهرپب ،  ندرک  هّکت  هّکت  هلثُم و  زا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا 

تّیصو هب  لمع 

اب هک  دناد  یم  یـسک  هدهع  هب  ار  نآ  رییغت  هانگ  ّتیلوئـسم و  هتـسناد و  مزال  ار  حیحـص  یعرـش و  ّتیـصو  هب  لمع  تایاور  تایآ و 
 . دهد رییغت  ار  همان  ّتیصو  دوخ ،  سوه  اوه و  رطاخ  هب  همان ،  ّتیصو  ندید )  ای  و   ) ندینش

دهد رییغت  ار  نآ  یتّیصو  زا  یهاگآ  زا  دعب  سکره  ( 228  ) هَنولِّدَُبی َنیّذلا  َیلع  ُهُمِثا  اّمنِاف  هَعِمَـس  ام  دَعب  َهلََّدب  نَمَف  دیامرف : یم  نآرق 
 . دننک یم  لیدبت  رییغت و  هک  تسا  یناسک  نآ  رب  شهانگ  هک  تسین  یّکش  ، 

ّتیـصو هب  لمع  هک  یتروص  رد  هّتبلا   . ) دشاب ناناملـسم  ریغ  يارب  هچرگ  دـینک  لمع  اه  ّتیـصو  هب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلعرقاب  ماما 
( دنک یمن  یتّیصو  نینچ  ناملسم  هک  تسا  نشور  دشابن و  مالسا  فیعضت  ای  رفک و  تیوقت  ببس 

زا دـیاب  تسا و  نماض  راکهانگ و  هدـنهدرییغت ،  دوش ،  یقوقح  قح و  نتفر  نیب  زا  ببـس  ّتیـصو  رییغت  هاگره  یمالـسا  هقف  رظن  زا 
(229  . ) دیامن لمع  ار  هدننک  ّتیصو  صخش  روتسد  شدوخ  لام 

گرم هظحل  راضتحا و 

گرم هظحل 

رد هک  درادن  یتافانم  هّتبلا  دـنراد ،  تشحو  هرهلد و  نآ  زا  نابوخ  یّتح  تسا ،  كانرطخ  ساّسح و  رایـسب  راضتحا ،  گرم و  هظحل 
قرغ زا  اّما  تسا ،  دنمقالع  دـیراورم  نتفای  هب  هک  یـصاّوغ  دـننام  دنـشاب .  هتـشاد  زین  هّللاءاقل  هب  هقالع  دـنراد ،  سرت  هک  یلاح  نیع 

 . دراد میب  زین  ایرد  رد  ندش 

توکلم و ملاع  زا  تالاح  نآ  اریز  مینک .  یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هشوگ  هب  ام  هک  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایاور  تایآ و 
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 . میرادن نآ  فشک  يارب  يرگید  هار  یحو  هار  زج  ام  تسا و  بیغ 

نامه دیسرارف ،  گرم  هدننک  جیگ  هظحل  یتسار  هب  ( 230) دیِحَت ُهنِم  َتنُک  ام  ِکلذ  ِّقَحلِاب  ِتوَملا  ُهَرکَس  ْتئاَج  و  دیامرف : یم  نآرق 
 . يدرک یم  رارف  نآ  زا  هک 

نآ رد  دـنیوگ ،  یم  هچ  وا  هراـبرد  مدرم  هک  دـمهف  یم  هن  دـیوگ و  یم  هچ  شدوخ  هک  دـمهف  یم  هن  تسم  ِناـسنا  هک  هنوگ  ناـمه 
هدراذگن و یـشوه  وا  يارب  رگید ،  يوس  زا  ماقم  لام و  دنزرف و  نز و  زا  ییادج  وس و  کی  زا  اه  هرهلد  گرم و  روضح  مه  هظحل 

تمایق هرابرد  ریبعت  نیا  تسا .  هدرک  دای  یتسم  هَرکَـس و  ظفل  هب  تلاح  نآ  زا  ثیدح  نآرق و  هک  هدرک  توهبم  جـیگ و  ار  وا  نانچ 
يزور نآ  رد  وت  ربمایپ !  يا  ( 231) ٌدیدَش ِهّللا  َباذَع  ّنکلو  يراکُِـسب  مه  ام  يراکُـس و  َساّنلا  يَرَتو  دیامرف . . . : یم  هک  هدمآ  مه 

ادـخ باذـع  نکل  دنتـسین و  تسم  ناـنآ  یلو  ینیب ،  یم  تسم  دارفا  نوچمه  ار  مدرم  دوـش ،  یم  تماـیق  ندـشاپ  هب  يارب  هلزلز  هک 
 . تسا هدوبر  ناشرس  زا  ار  لقع  هک  تسا  یهلا  گرزب  باذع  تسا ،  رت  تخس 

زا یکی  گرم  هکنیا  اـت  ( 232) ُتکَرَت امِیف  ًاِحلاص  ُلَمعءا  یّلَعل  ِنوُعِجرا  ّبَر  َلاـق  َتوَملا  مُهَدَـحَا  َءاـج  اِذا  یّتح  دـیامرف : یم  نآرق 
هک یلاوما  اب   ) یحلاص لمع  دیاش  ات  دینادرگرب  ارم  دیوگ : یم  حور  ضبق  نارومءام  هب  دنک و  یم  دادمتـسا  ادخ  زا  دـسرارف ،  نانآ 

مور یم  مراذگ و  یم  اجب  نونکا  هدرک و  عمج 
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 . تسا یفنم  اه  هلان  نیا  همه  باوج  دوش و  یمن  هدناشوپ  لمع  سابل  زگره  اهوزرآ  نیا  هب  نکیل  مهد ،  ماجنا  ( 

(233  . ) دنزادرپ یمن  ار  دوخ  لام  تاکز  یمالسا و  ياه  تایلام  هک  تسا  یناسک  زا  هلان  نیا  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد 

َقّدَّصَاَف ٍبیِرَق  ٍلَجءا  یلا  ِینَترّخَا  الول  ِّبَر  لوقَیَف  َتوَملا  ُمُکَدَـحَا  َِیتءاَـی  نءا  ِلـبَق  نِم  مُکاـنقَزَر  اّـمِم  اوُقِفنَاو  میناوخ :  یم  نآرقرد 
هنرگ دییامن و  قافنا  نارگید  هب  ادخ  هار  رد  میا  هداد  امـش  هب  هچنآ  زا  هدـماین ،  امـش  غارـس  هب  گرم  ات  ( 234  ) نیِحلاّصلا َنِم  نُکَاو 

هار رد  دوخ  هدرک  عمج  لاوما  زا  ات  یهد  تلهم  یهاتوک  کیدزن و  تّدم  ات  ارم  دوش  یمن  ایآ  ایادخ !  تفگ :  دیهاوخ  گرم  هظحل 
؟  موش ناحلاص  وزج  مبای و  ییاهر  اه  تواقش  زا  هلیسو  نیدب  مهد و  هقدص  وت 

 ! ایادخ ( 235) ًاِحلاص ُلَمعَن  انعِجرْاَف  دـنیوگ : یم  تسا و  دـنلب  ایند  هب  تشگرب  تعجارم و  تساوخردو  سامتلا  دایرف  زین  تماـیق  رد 
 . میهد ماجنا  حلاص  لمع  ات  نادرگرب  ایند  هب  ار  ام  میدیمهف ،  الاح 

حیجرت ترخآ  رب  ار  ایند  ردقنیا  ّالک  دیامرف : یم  ( 236  ) تمایق هروس  رد  دشاب ،  یم  از  تلفغ  يزاس و  مدآ  باتک  نیرتهب  هک  نآرق 
َو دسر ،  ندرگ  ياه  ناوختـسا  هب  جراخ و  ندب  زا  امـش  ناج  نوچ  ِیقارَّتلا  ِتَغََلب  اِذا  هک  یگرم  نامه  دیـشاب  ندرم  رکف  هب  دـیهدن ، 
زا وا  ییاهر  يارب  ار  ییوراد  کشزپ و  مادـک  دـهدب ؟  تاجن  ار  ندرم  لاح  رد  ناسنا  نیا  هک  تسیک  دوش : یم  هتفگ  ٍقاّر  نَم  َلـِیق 

؟  میروایب گرم 
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!

عمج هدـیود و  اهنآ  لابند  رمع  کی  هک  ییاهزیچ  ماـمت  اـیند و  زا  ینآ  هظحل و  ره  هک  دـناد  یم  ناـسنا  دوخ  یلو  ُقارِفلا  ُّهنءا  ّنَظ  َو 
 . ددرگ یم  رود  رسمه  نادنزرف و  ناتسود و  زا  دوش ،  یم  ادج  هتسب  لد  اهنآ  هب  هدرک و 

ملاع هب  دورو  ایند و  زا  ییادـج  دـئادش  هدـیبسچ و  مهب  وا  ياهاپ  قاس  ندـب ،  زا  حور  ندـمآ  نوریب  رطاخب  ِقاّـسلِاب  ُقاّـسلا  ِتَّفَْتلا  َو 
 . تسا هداد  رارق  دیدش  سب  يراشف  رد  ار  وا  مه  رانک  رد  رگید 

ار نداد  ناج  ياه  هنحص  هنوگچ  دنک ،  ادج  دراد  ایند  هب  هک  یقیمع  یگتـسباو  زا  ار  ناسنا  هکنیا  يارب  میرک  نآرق  هک  دیراد  هّجوت 
(237  . ) دنک یم  میسرت 

دروخرب اب  دارفا  مه  هک  تسا  نآ  يارب  هدش  شرافس  همه  نآ  نآرق  توالت  هرابرد  رگا  تسام و  تلفغ  زا  اه  يراتفرگ  مامت  يرآ ، 
یط ار  یهلا  هار  دنوش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  اه ،  ّتلم  تشونرـس  ندینـش  اب  اه  هعماج  مه  دـننک و  ادـیپ  هجوت  تایآ  لیبق  نیا  اب 

 . تسا ییادز  تلفغ  لماع  هّجوت و  دای و  هلیسو  نآرق  ینعی  تسا ،  هرکذَت  نآرق  تافص  اه و  مان  زا  یکی  اریز  دنیامن . 

ایند زا  اه  قارف  اه و  ترسح  اه و  یجیگ  عاونا  دیامرف : یم  میسرت  نینچ  ار  گرم  هنحص  هغالبلا  جهن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دنیامرف یم  همادا  رد  دوش و  یم  ادیپ  ناسنا  يارب  رگید  رطخ  رپ  ناهج  هب  ندروآور  و 

لباق دوش  یم  دراو  گرم  هظحل  رد  ناسنا  رب  هچنآ  مِِهب  َلََزن  ام  ٍفوصوَم  ُریَغف 
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 . تسین فیصوت 

یم دـنیب و  یم  زونه  ناسنا  دریگ و  یم  نابز  درپ ،  یم  گـنر  دوش ،  یم  لـش  ندـب  فارطا  دـیآ ،  یم  ناـسنا  غارـس  هب  گرم  یتقو 
 . تسا هدرک  هچ  شرمع  مامت  رد  هکنیا  رد  یلو  دنک ،  یم  راک  مه  شرکف  درادن ،  ندز  فرح  تردق  رگید  یلو  دونش 

يریـسم هچ  رد  ار  شماـّیا  فرـص و  یهار  هچ  رد  ار  شرمع  هک  دـنک  یم  رکف  دوـخ  اـب  هَرهَد  بَهذَا  َمـیف  هَرمُع و  ینفءا  اـمیف  ُرِّکَُفی 
 . تسا هدنارذگ 

نیا دـیوگ : یم  دوخ  اب  دـنک و  یم  داـی  هدرک  عمج  شرمع  لوط  رد  هک  یتورث  لاوما و  زا  هظحل  نآ  رد  رـضتحم  دـیامرف : یم  ماـما 
اب شا  هرهب  تّذـل و  نم و  اـب  شباـسح  هاـنگ و  ـالا ن  مدوـبن ؟  نآ  مارح  لـالح و  رکف  ارچ  مدروآ ؟  تسدـب  یهار  هـچ  زاار  لاوـما 

 . تسا نارگید 

دنیب یم  شنامـشچ  طقف  دتفا و  یم  راک  زا  مه  شوگ  نابز و  ات  دنک ،  یم  ادج  شندب  ياضعا  زا  ار  وا  حور  نانچمه  گرم  رومءام 
دنزب دناوت  یمن  یفرح  دونـش و  یمن  یلو  هدرک ،  هدهاشم  ار  نایفارطا  تاکرحو  تشحو  شالت و  دنک و  یم  هاگن  دوخ  فارطا  هب  و 

زا همه  دـتفا و  یم  يرادرم  نوچمه  ناگتـسب  ناتـسود و  هداوناخ ،  نایم  رد  وا  دوش و  یم  هتفرگ  مه  مشچ  زا  حور  رخآ  هظحل  رد  و 
(238  . ) دندرگ یمرب  یگمه  هدرپس و  شلمع  هب  كاخ و  هب  ار  وا  یکدنا  زا  سپ  دنوش و  یم  رود  وا  زا  دنسرت و  یم  وا 

رد
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 ، دنک یم  یهّجوت  لام  هب  رـضتحم  دنوش ،  یم  مّسجم  وا  يارب  ناسنا  لمع  نادنزرف و  لام و  گرم ،  هظحل  رد  میناوخ :  یم  تایاور 
یمن یهارمه  رتشیب  ار  وا  روگ  ات  مه  نانآ  یلو  دنک ،  یم  شرـسمه  نادنزرف و  هب  یهّجوت  درادن ،  يرگید  مهـس  نفک  زج  دنیب  یم 

 . تسوا اب  دبا  ات  هک  تسوا  لمع  اهنت  دننک و 

! ؟  دنام یم  یقاب  تلفغ  يارب  ییاج  یپ ،  رد  یپ  ياهرادشه  نشور و  تایاور  تایآ و  همه  نیا  اب  یتسار 

نابوخ نداد  ناج  تاظحل 

 : مینک یم  نایب  ار  ثیدح  هیآ و  دنچ  زین  هراب  نیا  رد 

هب ناراکوکین  اب  هّللاءاقل ،  هب  ندیسر  گرم و  ماگنه  هب  ( 239) ًامیِرک ًارجءا  مَهل  ّدَعَا  ٌمالَس و  ُهَنوَقلَی  َموَی  مُهتّیِحَت  دیامرف : یم  نآرق   1
تشهب خزرب و  دراو  تسا ،  هدومرف  هدامآ  میرک  رجا  نانآ  يارب  دنوادخ  هکنیا  هب  تراشب  ّتینما و  مالس و  اب  هدش و  دروخرب  مارتحا 

 . دنوش یم 

تراـگدرورپ يوس  هب  مارآ !  حور  يا  دوش : یم  هتفگ  ناـنآ  هب  ( 240  ) هَّیـضرَم ًهَیِـضار  َّکبَر  یِلا  یعِجِرا  هَّنئَمطُملا  ُسفَّنلا  اَُهتّیا  ای  2
 . وش مدوخ  تشهب  لخاد  ریگ و  رارق  نم  صوصخم  ناگدنب  رادم  رد  درگرب و 

یلو دراد ،  تشحو  گرم  ماگنه  هب  نم  ؤم  میناوخ :  یم  نینچ  هدروآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یئاـبطابط  همـالع  موحرم  هک  یثیدـح  رد 
نیا رد  نک .  زاب  ار  تنامشچ  مرت ،  نابرهم  وت  هب  ردپ  زا  نم  یـسرت ! ؟  یم  ارچ  دیوگ : یم  هداد و  يرادلد  وا  هب  حور  ضبق  رومءام 

نم ؤم  ماگنه 
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زا سپس  دنیب و  یم  ار  مالّـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یتوکلم  ياه  هفایق  دنک و  یم  زاب  ار  دوخ  مشچ 
مرگلد موصعم  يربهر  باختنا  اب  هک  یحور  يدوب  مارآ  ادخ  دای  اب  هک  یحور   ! ) مارآ حور  يا  هک  دسر  یم  ییادن  دـنوادخ  فرط 

رادم رد  درگرب و  تراگدرورپ  يوس  هب  تخادناین )  تشحو  هب  ار  وت  بلق  درکن و  جک  ار  وت  ریـسم  نیریـش  خلت و  ثداوح  يدوب و 
تشهب دیامرف : یم  هک  دنک  یم  اغوغ  مالک  نیا  رد  ادخ  فطل  ( ) 241  . ) وش مدوخ  تشهب  لخاد  ریگ و  رارق  نم  صوصخم  ناگدنب 

 ( . تشهب دیوگ  یمن  مدوخ و 

شاداپ هّتبلا  ( 242) َنودَـعُوت ِیّتلا  ِهّنَجلِاب  اورِـشبَاَو  اونَزحَتال  اُوفاخَتّالا َو  هَِکئالَملا  ُمِهیَلَع  ُلّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  ُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اولاَق  َنیذـّلا  ّنِا  3
يا دنیوگب : دنوش و  لزان  نانآ  رب  هکئالم  هک  تسا  نیا  دندومن ،  تماقتـسا  هار  نیا  رد  تسادخ و  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک 

هدعو هک  یتشهب  هب  ار  امش  داب  هدژم  هرهلد ،  هتشذگ  هب  تبـسن  هن  دیـشاب و  هتـشاد  یـسرت  هدنیآ  ياهرطخ  زا  هن  نامیا !  هار  نارادیاپ 
 . تسامش هاگ 

یلامتحا تارطخ  زا  سرت  فوخ ،  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  دیـشاب و  نوزحم  هن  دیـشاب و  هتـشاد  فوخ  هن  تسا :  هدمآ  قوف  هیآ  رد 
(243  . ) تسا کیرات  هتشذگ  زا  سرت  نزح ،  تسا و  هدنیآ 

(244  . ) تسا گرم  ماگنه  هب  اه ،  تراشب  ناگتشرف و  لوزن  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

اِمب َهَّنَجلا  اولُخُدا  مُکیَلَع  ٌمالَس  َنولوُقَی  ِیَط  َنیبّ ُهَِکئالَملا  ُمُهاّفوَتَت  َنیّذلَا  4
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رطاخب امـش ،  رب  مالـس  دـنیوگ : یم  اوقت  اب  ِناکاپ  نآ  هب  دنتـسه  نانم  ؤم  ناج  نتفرگ  لوئـسم  هک  يا  هکئـالم  ( 245  ) نولَمعَت ُمتنُک 
 . دیوش تشهب  لخاد  دیتشاد ،  ییوکین  لامعا  هکنآ 

 . . . ِهَرِخ الا  ِیف  اینّدـلا َو  ِهایَحلا  ِیف  يرـُشبلا  ُمَُهل  نوُقَّتَی  اُوناک  اونَمآ َو  َنیذـّلءا  َنُونَزحَی  مُهـال  مِهیَلَع و  ٌفوَخـال  ِهّللا  َءاـیلوَا  ّنِا  ـالءا  5
رد مه  نانم  ؤم  يارب  دنا ،  هدرک  هشیپ  اوقت  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  تسین ،  یهودنا  سرت و  ادخ  يایلوا  يارب  دیـشاب !  هاگآ  ( 246)

 . . . . ترخآ رد  مه  تسا و  تراشب  ایند  نیا 

 . دونـش یم  ادخ  يایلوا  نابز  زا  گرم  هظحل  رد  هک  تسا  یتراشب  نامه  هیآ ،  نیا  رد  تراشب  دیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(247)

نادَب نداد  ناج  تاظحل 

: دنک یم  میسرت  نینچ  ار  ناراکهنگ  گرم  هناتسآ  نآرق  مینک ،  یم  هدافتسا  تایاور  نآرق و  مالک  زا  زین  اجنیا  رد 

یناسک ( 248) َنُولَمعَت ُمتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهّللا  ّنِا  یَلب  ٍءوُس  نِم  ُلَمعَن  اّنُک  ام  َمَلّـسلا  اوَقلءاَف  مِهِـسُفنءا  یِملاظ  ُهَِکئالَملا  ُمُهاـّفوَتَت  َنیذـّلءا  1
هدش میلست  هتخاب و  ار  دوخ  دننک ،  یم  دروخرب  حور  ضبق  رومءام  ناگتشرف  اب  هک  نیمه  دنا ،  هدرک  ملظ  دوخ  هب  هانگ  رفک و  اب  هک 
هاگآ ناتراک  هب  دنوادخ  دیراکتیانج و  امـش  یلب ،  هک  تسا  نیا  دونـش  یم  هک  یباوج  یلو  میا ،  هدرکن  يدب  راک  ام  دـنیوگ : یم  و 

 . تسا

دوخ تایقالخا  نآ  مه  تمایق  گرم و  هظحل  رد  هدوب ،  شراک  غورد  هلیح و  شرمع  مامت  رد  هک  یمدآ  يرآ ، 
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 . دیوگ یم  غورد  تاظحل  نیرت  ساسح  رد  مه  ادخ  ناگتشرف و  هب  دهد و  یمن  تسد  زا  ار 

(249  . . . ) اِمب ِنْوَهلا  َباذَع  َنوَزُجت  َموَیلا  ُمُکَسُفنءا  اوُجِرُخا  مِهیِدیءا  اوُطِـساب  ُهَِکئالَملاَو  ِتوَملا  ِتارَمَغ  ِیف  َنوُِملاّظلا  ِِذا  يرَتَول  2َو 
حور ضبق  ناگتـشرف  ینک ،  هدهاشم  دـنا  هتفرورف  نداد  ناج  گرم و  دـئادش  رد  هک  یماگنه  هب  ار  ناراکمتـس  نیا  رگا  ربمایپ !  يا 

 . دش دیهاوخ  يا  هدننکراوخ  تازاجم  راتفرگ  زورما  امش  هک  دیزاس  جراخ  ار  دوخ  ناج  دنیوگ : یم  اهنآ  هب  هدوشگ و  تسد 

 : تسا هدش  نایب  زین  هیآ  همادا  رد  هک  تسا  تهج  ود  رطاخب  نداد  ناج  عون  نیا 

 . دنتسب غورد  ادخ  رب  هکنیا  یکی 

 . دندرواینورف میلست  رس  وا  تایآ  ربارب  رد  هکنیا  رگید 

ياج هب  هدـش و  تسا  ریگارف  دـئادش  يانعم  هب  هک  تارَمَغ  هب  ریبعت  دـش ،  یم  هداد  نانم  ؤم  هب  هک  ییاه  تراـشب  ياـجب  هیآ  نیا  رد 
نانآ ریقحت  عون  کی  نیا  هک  دیهدب ،  ار  ناتناج  دـنیوگ : یم  وا  هب  نارومءام  دـشاب ،  ناگتـشرف  فرط  زا  نتفرگ  ناج  یّفَوَت و  هکنیا 

 . تسا

دنوادخ هیآ  نیا  زا  لبق  ( 250  . . . ) ًهَتَْغب مُهانْذَخءا  اُوتُوا  اِمب  اوُحِرَف  اِذا  یّتَح  یَـش ٍء  ِّلُک  َباوبءا  مِهیَلَع  انحَتَف  ِِهب  اورِّکُذ  ام  اوُسَن  اّمَلَف  3
اه يراوگان  دئادش و  رد  رادـشه  يارب  ار  نافلاخم  نآ  دـندرک ،  تفلاخم  نانآ  یلو  میداتـسرف  یناربمایپ  مدرم  يارب  ام  دـیامرف : یم 

دوخ راکب  هناتـسمرس  مه  زاب  یلو  دنیامن ،  هبوت  يراز و  عّرـضت و  ادخ  هاگرد  هب  هدش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  دـیاش  ات  میداد  رارق 
همادا
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مرگرـس اه  تمعن  اـه و  يداـش  عاونا  اـب  ار  لـفاغ  راکـشومارف و  مدرم  نیا  هکنیا :  نآ  میدرک و  باـختنا  ار  يرگید  هار  اـم  دـنداد ، 
زا هتسد  نآ  يارب  هار  نیا  يرآ ،  میریگب .  دوخ  رهق  اب  ار  همه  ناهگان  دندش ،  یبایماک  تّذل و  حیرفت ،  لوغشم  هک  نیمه  ات  میدرک 

 . دهد یمن  ناکت  ار  نانآ  کی  چیه  ثداوح ،  اهرادشه و  ناربمایپ ،  هک  تسا  يدارفا 

عــضو رگا  ربماـیپ !  يا  ( 251) ِقیِرَحلا َباذَـع  اوـُقوُذ  مُهَراـبدَا َو  مُهَهوـجُو و  َنُوبِرـضَی  ُهَِکئـالَملا  اورَفَک  َنیذَّلا  یَّفَوَـتَی  ِذا  يرَتوـَلَو  4
دیـشچب دـنیوگ : یم  اهنآ  هب  دـننز و  یم  نانآ  تشپ  تروص و  هب  گرم  ناگتـشرف  هک  یماگنه  هب  ار  راّـفک  زیگنا  تربع  شارخلد و 

 . يدش یم  هاگآ  نانآ  راب  ّتقر  تشونرس  زا  يدرک ،  یم  هدهاشم  ار  هدنزوس  باذع 

نیا لاـح  تسا  هنوـگچ  ( 252  ) مُهَراـبدءا مُهَهوُـجو َو  َنُوبِرـضَی  ُهَِکئـالَملا  ُمْهتَّفَوَـت  اِذا  َفـیَکَف  دـیامرف : یم  رگید  هـیآ  رد  هکناـنچ 
اه و هرهلد  عاونا  هک  یلاح  رد  دـنیآ و  یم  نانآ  دزن  نتفرگ  ناج  رومءام  ناگتـشرف  هک  یناـمز  نداد ،  ناـج  ماـگنه  هب  ناراـکتیانج 

 . دنریگ یم  ار  اهنآ  ناج  کتک  یلیس و  اب  نانآ  يرادلد  ياج  هب  دزادنا ،  یم  تشحو  هب  ار  ناسنا  تارطخ  اه و  ییادج 

ًهَعِـساو ِهّللا  ُضرءا  ْنُکَت  َملءا  اُولاق  ِضرَالا  ِیف  َنیِفَعـضَتسُم  اّنک  اُولاق  ُمتنُک  َمِیف  اُولاق  مُهَـسُفنءا  یِملاـظ  ُهَِکئـالَملا  ُمُهاـّفَوَت  َنیذـّلا  ّنِا  5
هچ رد  امـش  دـنیوگ : یم  دـنا ،  هدرک  ملظ  دوخ  هب  هدرکن و  ترجه  هک  يدارفا  نتفرگ  ناـج  ماـگنه  ناگتـشرف  ( 253) اَهِیف اورِجاُهتَف 

ارچ و  دیدوب !  یلاح 
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یم هدرکن و  لوبق  ار  خـساپ  نیا  ناگتـشرف  اّما  میدوب .  راشف  رد  دوخ  طیحم  رد  ام  دـنیوگ : یم  اهنآ  دـیتفرگ ؟  رارق  راّـفک  فص  رد 
؟  دینک ترجاهم  رگید ) ییاج  هب   ) هک دوبن  روانهپ  ادخ  نیمزرس  رگم  دنیوگ :

هدیقع و ظفح  يارب  تسا  بجاو  دریگ ،  یم  رارق  یمالساریغ  طیارـش  راکفا و  ریثءات  تحت  يا  هقطنم  رد  هک  نیمه  ناملـسم  يرآ ، 
دوخ یگدنز  همادا  رطاخب  تاناویح  زا  یهورگ  مینیب  یم  اریز  دـشاب .  رت  تسپ  ناویح  زا  دـیابن  دـیامن و  ترجه  دوخ  نامیا  راکفا و 

 . دنیامن یم  ترجه  حالطصا  هب  چوک و  فلتخم  قطانم  هب 

هدنمرش ار  نانآ  دننک و  یم  رورپ  نت  هدارا و  یب  دارفا  نیا  اب  گرم  هظحل  رد  ناگتشرف  هک  ییاهوگتفگ  زا  یکی  هکنآ  نخـس  هاتوک 
 . تسا هانگ  طیحم  زا  نانآ  ندرکن  ترجه  زا  داقتنا  دنیامن ،  یم 

نداد ناج  ناسآ 

نداد ناج  ناسآ  لماوع  هک  ثیدـح  دـنچ  هب  میدرک ،  نایب  تایاور  نآرق و  رظن  زا  ار  نادـب  نابوخ و  نداد  ناج  تاظحل  هک  نونکا 
 : مینک یم  هراشا  دنک  یم  وگزاب  ار 

ِهیَلَع َنِّوَُهی  نءا  ِهَّنَجلا و  بایث  ُهوسکَی  نءا  ِهّللا  یلع  اّقَح  َناک  ًهَوسِک  نِم  ؤملا  ُهاخءا  یـسَک  نَم  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(254  . ) دنک یم  ناسآ  وا  رب  ار  ندرم  دنوادخ  دناشوپب . . .  یسابل  اب  ار  يا  هنهرب  نم  ؤم  سک  ره  ِتوَملا  ِتارکَس 

دنک محر  هلص  دشاب ،  کبس  ناسآ و  يو  رب  ار  گرم  تارکس  هک  دراد  تسود  سک  ره  دندومرف : ترضح  نآ  يرگید  تیاور  رد 
تمدخ یکین و  دوخ  ردام  ردپ و  هب  و 
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(255  . ) دیامن

 . دوش یم  ناسآ  وا  رب  ندرم  دـشاب  هتـشاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هقالع  هک  ره  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
(256)

نآ زا  يوریپ  موصعم و  ربـهر  نآ  یلمع  يرکف و  طـخ  زا  تیاـمح  وا و  هار  باـختنا  یتـسود ،  هقـالع و  زا  روـظنم  هک  تسین  یّکش 
 . تسا

 . دـیربب هدـناوخ  یم  زامن  اجنآ  رد  هشیمه  هک  ییاج  هب  ار  وا  گرم  ماگنه  هک  تسا  هدـمآ  نم  ؤم  نداد  ناج  ناسآ  يارب  تیاور  رد 
(257)

ادخ يایلوا  اب  تاقالم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  گرم ،  نداد و  ناـج  هظحل  رد  ناـسنا  هکنیا  هراـبرد  ثیدـح  هّرس 56  سّدق  یـسلجم  موحرم 
ناج ماگنه  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  روضح  هلءاسم  دیامرف : یم  سپـس  هدرک و  لقن  دنیب  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

تسا رادروخرب  یصوصخم  ترهش  زا  هعیش  نایم  رد  تسا و  هدمآ  نآ  هرابرد  يرایسب  دّدعتم و  تایاور  هک  تسا  یلئاسم  زا  نداد ، 
(258  . ) دیامن داعبتسا  دیابن  دشاب ،  هتشادن  تجاجل  يانب  هک  یلقاع  ناسنا  ره  و 

سپـس هدومرف و  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  گرم  هظحل  رد  ناسنا  تاقالم  هراب  رد  ار  یثیدح  یئابطابط  همّالع  موحرم 
 . تسا هدـش  لقن  يرایـسب  ياههار  زا  گرم  لاح  رد  مالّـسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  مالـسا و  ربمایپ  اب  ناسنا  تاقالم  هلءاسم  دـیامرف : یم 

(259)

یم هک  ییاه  تراشب  اب  ادـخ و  يایلوا  یتوکلم  ياه  هفایق  ندـید  اب  نانم  ؤم  هک  هدـمآ  مه  روضح  نآ  لیلد  تایاور ،  لـیذ  رد  هّتبلا 
نآ راوج  باختناو  ایند  كرت  هب  رضاح  یتحار  هب  دنهد ، 
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ناربـهر روـضح  هک  نیمه  دـنا ،  هدوـب  فـالخ  هار  رد  يرمع  هک  ناـنآ  اـّما  ددرگ ،  یم  ناـسآ  ناـشیارب  ندرم  هدـش و  ناراوـگرزب 
فرط زا  هکنآ  صوصخ  هب  دریگ ،  یمارف  ار  نانآ  یّصاخ  یگدنمرـشو  هدش  هدوزفا  ناشیاه  مغرب  دنیامن ،  یم  هدهاشم  ار  ینامـسآ 

 . دوشب نانآ  شارخلد  عضو  هب  مه  یتاراشا  ناراوگرزب  نآ 

نداد ناج  حور و  ضبق 

؟  رگید يا  هتشرف  ای  لیئارزع و  ای  دنوادخ  دریگ ،  یم  ار  وا  ناج  دنک و  یم  حور  ضبق  ار  ناسنا  یسک  هچ 

گرم ماگنه  هب  دـنوادخ  اهنت  ( 260) اِهتوَم َنیِح  َسُفنَالا  یَّفَوَتَی  ُهّللا  دـیامرف : یمو  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  اـجکی  ار  حور  نتفرگ  نآرق 
 . دریگ یم  تساکو  مک  نودب  ار  اهناج 

 ! ربمایپ يا  ( 261  ) مُِکب َلِّکُو  يّذلا  ِتوَملا  ُکَلَم  مُکاّفَوَتَی  ُلق  دیامرف : یم  هتـسناد و  توملا  کلم  راک  ار  حور  ضبق  رگید  ياج  رد 
 . تسا هدش  امش  حور  نتفرگ  رومءام  هک  يا  هتشرف  نامه  دریگ ،  یم  توملا  کلم  ار  امش  ناج  وگب : مدرم  هب 

یم ار  اه  ناج  ام ،  هداتـسرف  ناگتـشرف  ( 262) اُنلُـسُر ْهتَّفَوَت  دـیامرف : یم  هداد و  تبـسن  ناگتـشرف  هب  ار  راک  نیمه  رگید  ياـج  رد  و 
 . دنریگ

هب مُِکب  َلِّکُو  هلمج  اب  زین  نآرق  رد  هک  دراد  ّتیرومءام  دنوادخ  فرط  زا  مه  توملا  کلم  اریز  دـنرادن ،  یتافانم  مه  اب  هیآ  هس  نیا 
هراشا تقیقح  نیا  هب  اُنلُسُر  هملک  اب  نآرق  رد  دنتسه و  ادخ  رومءام  مه  ناگتشرف  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  هدش  هراشا  ّتیرومءام  نیا 

 . تسا هدش 

توملا کلم  تسادخ و  اه  ناج  یلصا  هدنریگ  حاورا و  ضباق  نیاربانب 
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هک دراد  ناگتشرف  زا  ینارای  توملا  کلم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  قبط  دنراک و  نیا  رومءام  دنوادخ  فرط  زا  ناگتـشرف  و 
(263  . ) دیامن یم  میدقت  دنوادخ  هب  ار  همه  وا  هداد و  لیوحت  مالّسلا  هیلع  لیئارزع  هب  دنریگ و  یم  ار  اه  ناج  ملاع  فارطا  رد 

هک هنوگ  نامه  تسا ،  حیحـص  ناگتـشرف  هب  مه  توملا و  کلم  هب  مه  ادخ و  هب  مه  نتفرگ ،  ناج  حور و  ضبق  نداد  تبـسن  سپ 
 . تسا ناسنا  رایتخا  رد  تسد  تسد و  رایتخا  رد  ملق  اریز  داد .  تبسن  ملق  هب  مه  تسد و  هب  مه  ناسنا و  هب  مه  ناوت  یم  ار  نتشون 

هک تسین  يّداـم  يدوـجوم  اـم  لـثم  هک  وا  دـشاب ،  هتـشادن  دـنک  مازعا  ملاـع  برغ  قرـش و  هب  هـک  یناراـی  توـملا  کـلم  ضرف  رب 
 . دشاب زاس  لکشم  ای  نکممریغ و  ناکم ،  دنچ  رد  هظحل  کی  رد  شروضح 

يوش یم  رضاح  ملاع  قرش  رد  مه  هظحل  کی  رد  هنوگچ  دیسرپ : توملا  کلم  زا  جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
(264  . ) تسامش تسد  فک  رد  هّکس  کی  لثم  نم  دزن  ایند  مامت  تفگ :  وا  برغ ؟  رد  مه  و 

رضتحم نیلاب  رب  ام  هفیظو 

هک یسک  انامه  دییامن ،  نیقلت  تسا  نداد  ناج  لاح  رد  هک  یسک  هب  ار  هّللا  ّالا  هلاال  هلمج  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
(265  . ) دوش یم  تشهب  لخاد  دشاب ،  هلمج  نیا  شمالک  نیرخآ 

ار وا  دنوش و  رضاح  ناسنا  گرم  هظحل  رد  هک  دنک  یم  رومءام  ار  دوخ  نارای  سیلبا  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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 ، دیدش رـضاح  دنتـسه  گرم  هناتـسآ  رد  هک  يدارفا  نیلاب  رب  هاگ  ره  اذل  دهد و  ناج  یلاح  نینچ  رد  هدناشک و  دـیدرت  ای  رفک و  هب 
یتقو ات  دییامن  نیقلت  وا  هب  رارکت و  ردقنآ  ار  هّللا  ُلوسَر  ادّـمُحم  ّنءا  ُدَهـشءا  تّوبن ،  رب  یهاوگ  هّللا و  ّالا  هلا  ال  دـیحوت ،  هب  تداهش 

 . دورب ایند  زا  هک 

زا سپ  یکی  موـصعم  ناـماما  تماـما  رب  یهاوـگ  تّوـبن ،  دـیحوت و  رب  تداهـش  رب  هوـالع  میناوـخ :  یم  نینچ  يرگید  تاـیاور  رد 
(266  . ) دوش نیقلت  رضتحم  هب  زین  يرگید 

 . مییامن نیقلت  وا  هب  ار  تالمج  نیا  ّتبحم  رهم و  ساسا  رب  دیاب  مه  ام  دشاب و  نیقی  نامیا و  ساسا  رب  دیاب  اه  یهاوگ  نیا  هّتبلا 

نیا اعد  نآ  دوش و  نیقلت  ندرم  لاح  رد  دارفا  هب  تسا  ّبحتـسم  هک  هدـش  دراو  ییاعد  هّیلمع ،  ياه  هلاسر  ربتعم و  ياـه  باـتک  رد 
َریِـسَیلا ِنِم  یّ ِلبِقا  ِریثَکلا  ِنَع  وُفعَی  َریـسَیلا َو  ُلَـبقَی  نَم  اـی  کـِتَعاط  نِم  َریِـسَیلا  ِنِم  یّ لَـبقاَو  َکیِـصاعَم  نِم  َرِیثَکلا  َِیلرِفغا  َّمُهّللا  تسا : 

(267) ٌمیِحَر َّکنِاَف  ینْمَحرا  مهّللا  ُروفَغلا  ُّوفَعلا  َتنءا  َّکنِا  َریثَکلا  ِنَع  یّ ُفْعاو 

یم دایز  ياهاطخ  زا  مه  يریذپ و  یم  ار  مک  مه  هک  یـسک  يا  امرف .  لوبق  ارم  مک  ياه  تعاطا  شخبب و  ارم  دایز  ناهانگ  ایادخ ! 
وت اریز  نک  محر  نم  هب  ایادخ !  یتسه .  ششخب  وفع و  لها  وت  رذگرد ،  نم  دایز  ياهاطخ  زا  ریذپب و  مه  ارم  مک  تعاط  يرذگ ! 

 . یتسه هدننک  محر  میحر و 

ربخ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب 
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وا رـس  يالاب  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنزب .  فرح  دـناوت  یمن  تسا و  هتفرگ  راضتحا  لاح  رد  يدرم  ناـبز  هک  دـنداد 
 . دیوگب تسناوتن  وا  زاب  درک ،  رارکت  ار  هلمج  ترـضح  نآ  دیوگب .  تسناوتن  درم  نآ  یلو  هّللا ،  ّالا  هلاال  وگب  دومرف : دش و  رـضاح 

شرداـم مدوخ  نم  هلب ،  تفگ :  نز  نآ  دراد ؟  رداـم  درم  نیا  اـیآ  دومرف : دوب  هتـسشن  درم  نآ  رـس  يـالاب  هک  ینز  هب  ترـضح  نآ 
 . متسه

تسود نم  دومرف : ترضح  نآ  متحاران .  وا  زا  هکلب  هن ،  تفگ :  یتسه ؟  یضار  تدنزرف  زا  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
 . مدش یضار  امش  مارتحا  هب  تفگ :  ردام  يوش ،  یضار  وا  زا  وت  هک  مراد 

تفگ و ار  دوخ  نیتداهش  هدمآ و  نخس  هب  صخش  نآ  هّللا .  ّالا  هلاال  وگب  دومرف : درم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  سپس 
(268  . ) داد ناج 

 . دراد یّمهم  رایسب  شقن  دراوم  نیرت  ساسح  رد  ردام  تیاضر  يرآ ، 

و دشاب ،  هلبق  هب  ور  شیاهاپ  فک  هک  يروطب  دـنناباوخب  تشپ  هب  تسا  نداد  ناج  لاح  رد  هک  ار  یناملـسم  رـضتحم و  تسا  بجاو 
 . دمهفب هک  دوش  نیقلت  وا  هب  يروط  داعم  تماما و  تّوبن و  دیحوت و  هب  یهاوگ  یمالسا و  حیحص  دئاقع  هک  هدش  شرافس 

هدـناوخ یم  زامن  نآ  رد  ًالومعم  هک  یهاگیاج  هب  ار  وا  دوش  یمن  تحاران  رگا  دـهد  یم  ناـج  تخـس  هک  ار  یـسک  تسا  ّبحتـسم 
هک هدش  شرافسو  دنربب . 
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تسا نکمم  هچ  ره  دنزیهرپب و  وا  دزن  ندز  فرح  دایز  هیرگ و و  زا  دنـشابن و  وا  دزن  مه  ضئاح  بنج و  دارفا  دنراذگن و  اهنت  ار  وا 
(269  . ) یسرکلا هیآ  بازحا و  تاّفاص و  َّسی و  ياه  هروس  صوصخ  هب  دنناوخب ،  نآرق  وا  دزن 

نارگید گرم  زا  سپ  ام  فیاظو 

نارگید گرم  زا  سپ  ام  فیاظو 

هک نفد )  زامن و  نفک و  لسغ و  هزانج و  عییـشت  دـننام :  ) تسا بجاو  یلامعا  ناـنم  ؤم  رگید  ناـیفارطا و  رب  ناـسنا ،  گرم  زا  سپ 
 : مینک یم  هراشا  اهنآ  یضعب  هب  ثحبم  نیا  رد  هک  دریذپ  ماجنا  رت  هوکش  اب  رتدوز و  هچره  دیاب 

هزانج عییشت 

مّوس ناگدـنامزاب و  هب  تیلـست  مّود  تسا ،  هتفر  ایند  زا  هک  یـسک  هب  مارتحا  لّوا  دوش : تاـعارم  دـیاب  هلءاـسم  هس  هزاـنج  عییـشت  رد 
 . ناگدننک عییشت  نتفرگ  تربع  سرد 

یم وا  ّقح  رد  ار  اعد  نامه  هکئالم  دنک ،  هدرم  هب  ییاعد  ره  دنک ،  تکرح  يا  هزانج  هارمه  هک  یسک  دومرف : مالّـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(270  . ) دنیامن

ؤم هزانج  هشوگ  هک  یـسک  دـشخب و  یم  ار  شناهانگ  دـنوادخ  درازگ ،  زامن  يا  هدرم  رب  سکره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(271  . ) دشخب یم  ار  وا  هریبک  هانگ  دنوادخ 25  دریگب ،  ار  ینم 

 . درک یم  وگتفگ  دوخ  اب  دوب و  رّکفتم  نوزحم و  رایسب  هزانج ،  عییشت  ماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد 
(272)

ار مناگتـشرف  دمآ : باطخ  تسیچ ؟  دنک  یم  عییـشت  ار  يا  هزانج  هک  یـسک  شاداپ  دیـسرپ : ادـخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
(273  . ) دننک هقردب  تشهب  ات  ربق  زا  ار  وا  ییاه  مچرپ  اب  هک  منک  یم  رومءام 

هزانج عییـشت  هب  هک  یناسک  مامت  وا و  ياهـشزغل  ناهانگ و  هک  تسا  نآ  نم  ؤم  يا  هیدـه  نیلّوا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
(274  . ) دوش یم  هدوشخب  دنا ،  هدمآ  شا 

نارامیب تدایع  هب  دندومرف : يرگید  تیاور  رد 
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(275  . ) دزادنا یم  امش  دای  هب  ار  ترخآ  اریز  دینک ،  عییشت  ار  اه  هزانج  دیورب و 

هزانج عییـشت  يارب  هک  یماـگ  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  میناوخ :  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  نینچمه 
 . دشخب یم  ار  شزغل  نویلیمدص  دهد و  یم  باوث  هنسح و  نویلیم  دص  دوش ،  یم  هتشادرب 

هب ار  ناسنا  ندوب ،  هزانج  هارمه  اریز  دشاب .  هتشاد  دناوت  یم  هزانج  عییـشت  کی  هک  تسا  يا  هدنزاس  تارثا  رطاخ  هب  باوث  همه  نیا 
همه نایاپ  ندرک  مّسجم  ایند و  زا  ندـنک  لد  تساهـسوه ،  زئارغ و  لرتنک  هلیـسو  تسا ،  شاب  رادـیب  گـنز  دزادـنا ،  یم  دوخ  رکف 

هک دشاب  دیهـش  هزانج  رگا  صوصخ  هب  و  تسا ،  ینورد  بالقنا  تسا ،  نم  ؤم  ّتیـصخش  هب  مارتحا  تسا ،  ّتینارون  تساهـشالت ، 
 . تسه مه  وا  فده  نآرق و  مالسا ،  بتکم ،  زا  لیلجت  وا  زا  لیلجت  اهنیا ،  رب  هوالع 

: دومرف دش و  تحاران  دینـش ،  ار  يا  هدنخ  يادـص  يا  هزانج  عییـشت  ماگنه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
مـشچ اب  هک  یناسک  زا  منک  یم  بّجعت  نم  دومرف : هک  اجنآ  ات  تشاد  نایب  ار  ییاـه  هیـالگ  هاـگنآ  تساـم و  ریغ  يارب  گرم  اـیوگ 

(276  . ) دنراکشومارف لفاغ و  مه  زاب  یلو  دننیب ،  یم  ار  گرم  دوخ 

یم سامتلا  یتسه و  توبات  نآ  رد  تدوخ  نک  ضرف  ینک ،  یم  عییشت  ار  يا  هزانج  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(277  . ) ینکب دیاب  هچ  شیدنایب  سپ  تسا ،  هدنادرگرب  ار  وت  دنوادخ  نونکا  نک  رّوصت  و  نادرگرب ،  ایند  هب  ارم  ایادخ !  هک  ینک 

كاندرد ياه  مایپ 

دنوش یم  هناور  ناتسروگ  يوس  هب  دنریم و  یم  ادخ  نمشد  رفاک و  دارفا  هک  یماگنه  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
یمن هک  ام  لاثما  تسا و  مزال  شندینـش  يارب  یتوکلم  شوگ  هک  ییاه  مایپ   . ) دـنهد یم  ار  ییاهادـنو  اـه  ماـیپ  دوخ  ناـیفارطا  هب  ، 

( . دنیامن نایب  ام  يارب  ات  مینیشنب  مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لهاو  ربمایپ  نخس  ياپ  دیاب  میونشب ،  میناوت 

: دیوگ یم  دوخ  نایفارطا  هب  رفاک  صخش  نآ 

 . درک هارمگ  ارم  يرگ  هولجو  یهاوخریخ  بلاق  ردوا  مدروخ ،  لوگ  ناطیش  زا  نم 

 . مدش لفاغ  ادخ  زا  مدرک و  نانیمطا  متسب و  لد  وا  هب  مدروخ ،  لوگ  ایند  زا  نم 

 . دندرک راوخ  اهر و  ارم  نانآ  مدروخ ،  لوگ  امن  تسود  ياه  مدآ  زا  نم 

 . مدرک هابت  ار  میایندو  نید  نانآ  یشوخ  يارب  هک  مدروخ  لوگ  منادنزرف  زا  نم 

 . مدرکن قافنا  هدومن و  لخب  مدرم  ادخ و  قح  رد  مدروخ و  لوگ  متورث  زا  نم 

 . . . . مراد اه  هلان  مرب و  یم  جنر  ربق  ینالوط  تّدم  زا  نم  نونکا  و 

 . . . . تسا كانتشحو  کیرات و  گنت ،  هناخ  ربق ، 

يراگنا لهس  نآ  رطاخب  نم ،  رب  ترسح  نم !  رب  ياو  يا  هّللا . . .  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  هاتَرسَحاو  دیوگ : یم  نایاپ  رد  و 
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(278  . . . ) ما هدرک  ادخ  هار  رد  هک  ییاه 

 : میناوخ یم  نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

یم ار  ناشراتفگ  دـندرک و  یم  هدـهاشم  ار  ناگدرم  هاگیاج  مدرم  رگا  تسوا !  تسد  رد  دّـمحم  ناـج  هک  یتردـق  نآ  هب  دـنگوس 
یم دـنز و  یم  دایرف  شا  هزانج  يالاب  زا  هدرم  نآ  حور  اریز  دـنتخیر .  یم  اه  کشا  ناشدوخ  لاح  هب  هدرک و  اـهر  ار  وا  دـندینش ، 

لالح و زا  یگدنز  لوط  رد  هک  یلاوما  مامت  داد ،  يزاب  ارم  هک  هنوگ  نامه  دهدن ،  يزاب  ار  امـش  ایند  منادنزرف !  لها و  يا  دـیوگ :
نم رـس  رب  هچنآ  زا  سپ  تسا .  نم  يارب  شتّیلوئـسم  باقع و  نارگید و  يارب  شتّذل  هک  مدراذگ  نارگید  يارب  مدرک ،  عمج  مارح 

(279  . ) دیریگب تربع  دیسرتب و  هدمآ 

نفد نفک و  لسغ ، 

گرم زا  لبق  ياه  یگدولآ  اهـضرم و  عاونا  زا  مه  هک  تسا  نیا  ناگدرم  هب  نداد  لـسغ  لـیلد  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
(280  . ) تسین راوازس  تراهط  تفاظن و  نودب  ترخآ  لها  هکئالم و  اب  تاقالم  مه  دنوش و  فیظن 

عون کی  زا  دـنوادخ ،  اـب  تاـقالم  ماـگنه  ناـسنا  هک  تسا  نآ  يارب  ّتیم  ندرک  نفک  دـندومرف : ترـضح  نآ  يرگید  یثیدـح  رد 
اریز دشاب ،  ناهنپ  نارظان  رب  وا  روآ  تشحو  هتـشگرب و  هفایق  دوشن و  ادیپ  شتروع  ندب و  دشاب و  رادروخرب  يرهاظ  تفاظن  یکاپ و 

دنام و یم  ظوفحم  وا  هب  ناگدننیب  هقالع  هتشذگ ،  اهنیا  همه  زا  دوش .  یم  بلق  تواسق  ببس  هدرم ،  نفک  نودب  هفایق  ندید 
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وا هب  تسپ  يرادرم  کـی  تروـص  هـب  نارظاـن  دـشاب ،  نـفک  نودـب  هدرم  رگا  یلو  دـنراذگ ،  یم  مارتـحا  وا  ياـه  ّتیـصو  وا و  هـب 
ماقم هب  نیهوت  نیا  و  ( 281  . ) دنوش یمن  لئاق  وا  يایاصو  فادها و  وا و  يارب  یناسنا  شزرا  ّتیصخش و  ماقم و  رگید  هتـسیرگن و 

 . تسا نم  ؤم 

رد ای  مارحا  سابل  ناونع  هب  جح  ماّیا  رد  هک  دشاب  یـسابل  هچراپ و  نامه  تسا  رتهب  نفک  هچراپ  هک  تسا  هدش  شرافـس  تایاور  رد 
(282  . ) تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  اه  تدابع  ریاس  هعمج و  زامن 

شاداپ رجا و  مه  دیآ و  نوریب  تلفغ  زا  مه  ات  دنک  هاگن  نآ  هب  یهاگو  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  نفک  ناسنا  هک  هدش  شرافس  نینچمه 
(283) ِهَیِلا َرَظَن  امّلُک  اروُجءام  َناک  َنِیِلفاغلا و  َنِم  ْبَتُکی  َمل  ِهتَیب  یف  هَعَم  ُُهنَفَک  َناک  نَم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دربب . 

یم شاداپ  رجا و  دزادنایب ،  نآ  هب  هک  یهاگن  ره  اب  دوش و  یمن  هتشون  نالفاغ  زا  دشاب ،  هتـشاد  شا  هناخ  رد  ار  دوخ  نفک  سک  ره 
 . درب

 ، دنوشن تحاران  هدرم  هفایق  رییغت  داسف و  ییوب و  دب  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  ّتیم  نفد  لیلد  هفـسلف و  دندومرف : مالّـسلا  هیلعاضر  ماما 
(284  . ) دوش یم  شناتسود  یتحارانو  نانمشد  يداش  ثعاب  هدش و  دساف  ندب  دننکن ،  نفد  ار  هدرم  ندب  رگا  اریز 

خزرب

حور ياقب 

هکلب دوش ،  یمن  دراو  حور  هب  يا  همطل  دسج ،  ندش  هدیـسوپ  ندرم و  اب  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  همه  تایاور  تایآ و  یلقع و  لیلد 
حور
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 . ام دـسج  ندـب و  اب  هن  تسام ،  ناج  حور و  اب  اـم  ّتیـصخش  اریز  دراد .  تلاـصا  لالقتـسا و  دوخ  يارب  تسا و  یقاـب  ناـنچمه  اـم 
ادـیپ یگلاس  داتفه  نس  رد  ار  ام  رگا  یّتح  صخـش  نآ  میدرک  رارف  هدز و  یـصخش  هب  یگلاس  هد  نس  رد  یلیـس  کی  رگا  نیارباـنب 

هب طوبرم  هدروخ  امش  تروص  هب  هک  یتسد  ياه  لولـس  نآ  مییوگب :  وا  هب  دوخ  يّدام  دید  هب  دنچ  ره  دراد ،  ماقتنا  ياضاقت  دنک ، 
دروم یب  ماقتنا  صاصق و  ياضاقت  سپ  تسا ،  هدـش  ضوع  اهلولـس  نآ  ماـمت  هبترم  هد  زا  شیب  نونکاـت  تسا و  شیپ  لاـس  تصش 

 . يدز یلیس  نم  هب  هک  یتسه  یصخش  نامه  وت  مرادن ،  وت  لولس  دسج و  هب  راک  نم  دیوگ : یم  ام  خساپ  رد  وا  تسا . 

سپـس دنک و  تقرـس  ینیـشام  اب  هک  یـسک  دـننامه  دوش ،  یمن  ضوع  مسج  رییغت  اب  ناسنا  ّتیـصخش  هک  تسا  نآ  هناشن  لاثم  نیا 
نم سپ  هدش  ضوع  مسابل  نیشام و  دیوگب : دناوت  یمن  يریگتسد  ماگنه  دراذگب ،  رارف  هب  اپ  دنک و  ضوع  ار  دوخ  نیـشام  سابل و 

 . متسین قراس  نآ 

 : مییوگ یم  يریپ  نس  رد  ًالثم  میراد ،  حور  ياقب  هب  رارقا  هاگآدوخان  روطب  مییوگ ،  یم  نامدوخ  هراـب  رد  هک  یتـالمج  اـب  یهاـگ 
چیه ام  ینادـجو  ساسحا  یلو  دوش ،  یم  ضوع  راـبکی  لاـس  دـنچ  ره  اـم  ندـب  هک  یتروص  رد  مدوب ،  رورـش  داـیز  یگچب  رد  نم 

ار نامدوخ  يریپ  رد  ًاعقاو  ام  دوش و  یمن  ضوع 
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 . دهد یمن  يرییغت  نم  ندوب  نم  رد  ندب  ندش  ضوع  میناد و  یم  یکدوک  لّوا  صخش  نامه 

هتفر نیب  زا  هدـش و  هدیـسوپ  ربق  رد  شدـسج  اتعیبط  میناد  یم  هک  یلاح  رد  یـصخش  گرم  زا  سپ  اهلاس  یهاگ  هکنآ :  رگید  لیلد 
هب وم  میمهف  یم  یـسررب  زا  دعب  هک  دیوگ  یم  ام  هب  ار  يراد  ّتیعقاو  بلاطم  دـیآ و  یم  ام  باوخ  هب  ملاس  یبلاق  رد  وا  یلو  تسا ، 

ناشن تسین و  مک  اه  باوخ  نیا  دوش ،  یم  عقاو  دایز  مک و  نودـب  هک  دـهد  یم  ییاـهربخ  هدـنیآ  زا  یهاـگ  اـی  دراد و  تقیقح  وم 
یماگنه تسین ،  ندب  نیا  ریـسا  حور  ینعی  درادن ،  يراک  دسج  ندش  هدیـسوپ  ندرم و  اب  حور  یهاگآ  ّتیلاعف و  هک  تسا  يرگید 

يارب ندب  نیمه  ریظن  يرگید  ندب  لالقتسا ،  لامک  اب  حور  نآ  دش  یشالتم  هک  ینامز  درک و  یم  راک  نآ  اب  دوب  ملاس  ندب  نیا  هک 
(285  . ) دهد یم  همادا  دوخ  ّتیلاعف  هبو  دوش  یم  لصّتم  نآ  هب  دنک و  یم  ادیپ  دوخ 

ناـیم هب  نخـس  ندرم  زا  هک  يدراوم  رد  نآرق  وا .  حور  هن  دـنناد ،  یم  ناـسنا  مسج  يارب  ار  تاـفآ  ضراوع و  زین  تاـیاور  نآرق و 
َنیِح َسُفنَالا  یّفوَتَی  هّللا  ًالثم  تسا .  تساـک  مک و  نودـب  ندرک  تفاـیرد  نتفرگ و  ياـنعم  هب  هک  هدرب  راـکب  ار  یّفِوَت  هژاو  هدروآ ، 

توَملا ُکَلَم  مکاّفَوَتَی  هیآ  ای  دریگ و  یم  لیوحت  شتّیعقاو  ّتیصخش و  مامت  هب  گرم  ماگنه  هب  ار  ناسنا  دنوادخ  ینعی  ( 286) اِهتوَم
مک نودب  اهناج  نتفرگ  رومءام  هتشرف  ( 287)
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 . دریگ یم  لیوحت  ار  امش  ناج  تساک  و 

هناشن نتفرگ ،  لیوحت  هک  تسا  هدـمآ  دریگ  یم  لیوحت  میریگ و  یم  لیوحت  ریبعت  هبترم  هدراـهچ  ناـج ،  حور و  هراـب  رد  نآرق  رد 
 . دسوپ یم  هدش و  كاخ  دراو  دسج  مسج و  نوچ  تسا .  حور  ندوب  تباث  یقاب و 

 : هلمج زا  تسا ،  ناگدرم  رب  ّتیحت  دورد و  لماش  هک  تسا  یناورف  تایآ  حور ،  ياقب  رب  ینآرق  رگید  لیلد 

 . اه تّما  اه و  لسن  همه  نایم  رد  خیرات و  لوط  رد  حون  رب  مالس  ( 288  ) نیَِملاعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس 

 . میهاربا رب  مالس  ( 289) َمیِهاربِا یلَع  ٌمالَس 

 . نوراه یسوم و  رب  مالس  ( 290) َنوراه یسوم و  یلَع  ٌمالَس 

نآ رگنایب  نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يدّدـعتم  تایاور  نینچمه 
دنچ هب  هک  دریگ  یم  رارق  وا  رهق  ای  یهلا  فطل  باطخ و  دروم  یقاب و  هدنز و  هکلب  دوش ،  یمن  تسین  ندرم  اب  ناسنا  حور  هک  تسا 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن 

 . دنتفگ یم  نخس  ناگدرم  اب  هدمآ و  ناتسربق  هب  یهاگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

امهیلع یلع  ترـضح  رداـم  دـسا  تنب  همطاـف  دوخ  كراـبم  تسد  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  میناوخ  یم  ثیدـح  رد 
 . دندومرف نیقلت  وا  هب  هدرپس و  كاخ  هب  ار  مالّسلا 

 . تسوا حور  كرد  اقب و  هناشن  دوخ  ّتیم ،  هب  نیقلت  تایاور  ًاساسا 

یهاچ هب  دندوب ،  هدش  كاله  ردب  گنج  رد  هک  ینارفاک  دسج 
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رگم دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  درک ،  وگتفگ  ناشیا  اب  دز و  ادص  ار  اهنآ  هاچ  يالاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش و  هتخادنا 
 ! دیتسین رتاونش  اهنآ  زا  امش  دومرف : دنونش ؟  یم  اهنآ 

 . درک یم  وگتفگ  نانآ  اب  مالّسلا  اهیلعارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نفد  ماگنه  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یم رگم  دـنتفگ : تفگ .  یم  نخـس  وا  اب  هدرک و  دـنلب  ار  رابحا  نب  بعک  دـسج  لمج  گنج  ناـیاپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(291  . ) هلب دومرف : دونش ؟ 

هناخ لها و  هب  هاگ  یب  هاگ و  دنونش و  یم  ار  اه  هدننک  عییـشت  ياپ  يادص  یّتح  ناگدرم  حاورا  هک  تسا  هدمآ  يرایـسب  تایاور  رد 
نانآ تاریخ  راظتنا  رد  دـنوش و  یم  دنـسرخ  نانآ  کین  ياهراک  زا  دـنرب و  یم  جـنر  ناثراو  هانگ  زا  دـنراد و  تیاـنع  هّجوت و  دوخ 

 . دنتسه

اهنآ اب  هدرک و  مالـس  روبق  لها  هب  دندش و  یم  رـضاح  ناتـسربق  رد  ام  موصعم  ناربهر  هک  هدش  دراو  يدّدـعتم  تایاور  رد  هوالع  هب 
لها اب  ناتـسربق و  هب  دورو  رد  ار  اه  مالـس  نامه  هک  دندرک  یم  شرافـس  زین  ام  هب  دـندرک و  یم  لا  ؤس  نانآ  زا  دـندز و  یم  فرح 

(292  . ) میشاب هتشاد  روبق 

دور و یمن  نیب  زا  حور  ناسنا ،  دـسج  مسج و  ياـنف  ندرم و  اـب  هک  دـنک  یم  دـییءات  ار  نخـس  نیا  تاـیاور  تاـیآ و  همه  عومجم 
 . دوش یمن  حور  لماش  مسج ،  تافآ  ضراوع و  تسا و  یقاب  نانچمه 

خزرب ملاع  دوجو 

نِمَو دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق 
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 . تسا خزرب )   ) يا هلصاف  دنوش ،  ثوعبم  هک  يزور  ات  نانآ  یپ  زا  و  ( 293) َنُوثَعُبی ِموَی  یِلا  ٌخَزَرب  مِِهئارَو 

تایآ رد  ار  تقیقح  نیا  دراد .  تمایق  ات  یّـصاخ  یگدـنز  عون  کی  نآ  رد  ناسنا  هک  یملاع  تسا ،  ربق  ملاع  خزرب ،  ملاـع  زا  دارم 
(294  . ) درک هدهاشم  ناوت  یم  یّنس  هعیش و  زا  يرایسب  تایاور  نآرق و 

يارب تسا و  ندب  سفق  زا  ییاهر  ناراکوکین  نانم و  ؤم  يارب  ینارود  ترخآ ،  یگدـنز  ایند و  یگدـنز  نایم  تسا  ینارود  خزرب ، 
اِذا اّما  َخَزرَْبلا و  ّالا  مُکیَلَع  ُفاخءا  اـم  هّللاو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـشاب .  یم  روآ  هرهلد  از و  تشحو  سب  ناراـکهانگ 
هب ام  تمایق  رد  اریز  مرادن ،  امـش  يارب  يرگید  سرت  خزرب  خلت  ثداوح  زا  زج  نم  دنگوس  ادـخ  هب  مُِکب  یلوَا  ُنحَنَف  اَنیِلا  ُرمَالا  َراص 

 . مینک نامدوخ  تعافش  لومشم  ار  امش  میناوت  یم  ام  هلحرم  نآ  رد  میرتراوازس و  امش 

یم هّرـس  سّدـق  یئابطابط  همالع  هک  رفاـغ  هروس  هیآ 46  هلمج  زا  دـنک ،  یم  ناـیب  ار  خزرب  ملاـع  عاـضوا  نآرق  رد  يدّدـعتم  تاـیآ 
ُهَعاّسلا ُموقَت  َموَی  ًاّیِـشَع َو  ًاّوُدُـغ َو  اهیَلَع  َنوُضِرُعی  ُراّنلا  ( 295  . ) دـنک یم  تلالد  خزرب  رد  نامرجم  عضو  رب  ینـشور  هب  هیآ  دـیامرف :

تسا نایتوغاط  نآ  خزرب  هیمهس  نیا  و   ) دنوش یم  هضرع  شتآ  رب  هاگماش  دادماب و  ره  رد  ناینوعرف  ِباذَعلا  َّدَشءا  َنوَعرَِفلآ  اولِخدَا 
رد ار  ناـینوعرف  نیا  هک  دوـش  یم  هتفگ  دوـش  اـپ  هب  تماـیق  هک  هاـگنآ  و  دـیامرف ): یم  هـک  تـسا  دـعب  هـلمج  ناـنآ  تماـیق  مهـس  و 

باذع نیرتدیدش 
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 . دینک لخاد 

هوالع هب  دشاب .  یم  شتآ  رد  دورو  تمایق  رد  یلو  تسا ،  شتآ  هضرع  خزرب  هاگ  هجنکـش  رد  دـینک  یم  هدـهاشم  هک  هنوگ  نامه 
هب طوبرم  هدش ،  نایب  بش  حبـص و  رد  شتآ  هضرع  هیآ  رد  رگا  تسا و  یمئاد  باذع  تمایق  رد  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 

(296  . ) تسا خزرب  رد  باذع 

 . دندش قرغ  دنتشاد  هک  يدایز  ياهاطخ  رطاخب  حون  موق  ( 297) اران اُولِخدُاَف  اُوقِرُغا  میناوخ :  یم  حون  هروس  رد  و 

(298  . ) تسا خزرب  رد  هک  تسا  یشتآ  نامه  ندش ،  شتآ  لخاد  زا  دارم  دیامرف : یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یئابطابط  همّالع  موحرم 

 ، دنتـسه بآ  رد  قرغ  اه  ندـب  نیا  يرآ  تسا ،  هدـمآ  مه  راـنک  رد  شتآ  قرغ و  هلءاـسم  هکنآ  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  یبلاـج  هتکن 
باوخ ملاع  رد  یلو  دباوخ ،  یم  یگرزب  رایـسب  ياضف  رد  ندب  نیا  اب  هک  یـسک  دننامه  تسا .  شتآ  رد  رگید  بلاق  رد  حور  یلو 

 . دنهد یم  راشف  یگنت  رایسب  ياج  رد  ار  وا  ای  ؤر  و 

يداش دنتسه و  هدنز  هکلب  دنا ،  هدرم  دنوش  یم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  دینکن  نامگ  دیامرف : یم  ادهـش  هراب  رد  هک  یتایآ 
 . دراد نانآ  گرم  زا  دعب  یگدنز  رب  تلالد  تایآ  نیا  ( 299  ، ) دنوش یم  دنم  هرهب  یهلا  ياه  تمعن  زا  نانک 

 ! ایادخ ( 300) َهَعاّسلا اَنل  مُقَت  انَّبَر ال  دـنیوگ : یم  دـننک  یم  دـهاشم  ار  خزرب  باذـع  هک  نیمه  ناراکهانگ  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
 . نکم اپ  رب  ام  يارب  ار  تمایق 

یخزرب یگدنز 

زا
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تایاور تایآ و  غارس  هب  تسا ،  جراخ  ام  ملع  ناوت و  زا  نآ  رد  یگدنز  یگنوگچ  خزرب و  ملاع  هب  یبایتسد  تخانش و  هک  ییاجنآ 
: هکنیا نآ  تسا و  مزال  يا  همّدقم  هب  هّجوت  ثحب ،  هب  دورو  زا  لبق  هّتبلا  میور .  یم  هراب  نیا  رد 

مه اـب  يرادـیب  رد  هک  تسا  یندـب  نیمه  نیگنـس  ندـب  کبـس ،  ندـب  يرگید  نیگنـس و  ندـب  یکی  تسا ؛  ندـب  ود  ياراد  ناـسنا 
وگتفگ و مه  اب  یهاگ  هک  میراد  باوخ  ملاع  رد  هک  تسا  یندب  نآ  کبـس  ندب  دراد و  كاشوپ  اذغ و  هب  زاین  مینک و  یم  یگدنز 

 . میراد دروخرب 

رگید تمس  هب  نیمز  هرک  تمـس  نیا  زا  ناسنا  ندب  نتفر ،  باوخ  هقیقد  ود  رد  یهاگ  اریز  مییوگ ؟  یم  کبـس  ندب  نآ  هب  ارچ  اّما 
رد دهاوخب  رگا  ار  تفاسم  نآ  هک  یتروص  رد  دنک و ، . . .  یم  زاورپ  اه  نامسآ  رد  ای  دنک و  یم  انش  اه  سونایقا  رد  دور ،  یم  نآ 
ام نیاربانب  دشابن .  دلب  انـش  ًالـصا  اسب  هچ  ای  دنک و  یمن  زاورپ  اوه  رد  زگره  دنامب و  امیپاوه  رد  دیاب  اه  تعاس  دنک ،  یط  يرادـیب 

 . میمان یم  کبس  ندب  ار  ندب  نآ 

کبـس ندـب  نآ  اب  خزرب  ربق و  ملاع  رد  یلو  مینک ،  یم  یگدـنز  يدام  ندـبو  مسج  اب  زین  ایند  رد  يرادـیب ،  باوخ و  ملاع  دـننامه 
نیگنس ندب  ام ،  ندب  هدنکارپ  هدیسوپ و  تاّرذ  زا  هرابود  دوش و  اپ  هب  تمایق  زور  هکنیا  ات  درک  میهاوخ  یگدنز 
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 . ددرگرب نادب  حور  دوش و  لیکشت 

یگدننار هب  گرم  يرادیب و  باوخ و  هیبشت 

دراذگ یم  نشور  ار  لّوا  نیشام  غارچ  روتوم و  یلو  دوش ،  یم  يرگید  نیشام  راوس  ًاتّقوم  دیآ و  یم  نوریب  نیشام  زا  هدننار  یهاگ 
ندـب هب  هدـش و  جراـخ  هتفر  باوـخ  هب  هقطنم  نیا  رد  هک  ینیگنـس  ندـب  زا  تسا ،  حور  ناـمه  هک  یلـصا  هدـننار  مـه  باوـخ  رد  ، 

 . تسا نشور  دشاب  یم  روتوم  نامه  هک  ناسنا  بلق  یلو  دهد ،  یم  ماجنا  زین  ییاهراک  دریگ و  یم  ّقلعت  يرگید 

 ( حور  ) یلصا هدننار  هک  گرم  دننامه  دوش ،  یم  يرگید  نیـشام  راوس  هدمآ و  نوریب  دنک و  یم  شوماخ  ار  نیـشام  هدننار  یهاگ 
 . دنک یم  شوماخ  زین  ار  هدعم و ) . . .  سفّنت و  بلق و   ) غارچ روتوم و  مامت  جراخ و  ندب  زا 

 ، ددرگ یم  رب  ندـب  هب  حور  هرابود  باوخ ،  رد  اـّما  دـنک ،  یم  ترجه  ندـب  نیا  زا  اـم  حور  گرم ،  رد  مه  باوخ و  رد  مه  يرآ 
 . تمایق زور  ات  ددرگ  یمنرب  ندب  نآ  هب  رگید  حور  گرم ،  رد  یلو 

ملاع رد  ام  ار  اه  هجنکـش  اه و  تّذل  اه ،  مغ  اه و  يداش  عاونا  تسا ،  باوخ  ملاع  رد  یگدـنز  دـننام  خزرب  ملاع  یگدـنز  نیاربانب 
(301) دّدـعتم تایاور  لوق  هب  کبـس و  فیطل و  ندـب  کی  اـب  ناـسنا  خزرب  رد  میراد .  يرادـیب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  میراد ،  باوخ 

دنک یم  یگدنز  دوخ  ییایند  ندب  دننامه  یندب  رد  ناسنا 
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دنم هرهب  يونعم  يّدام و  ياه  تّذل  زا  هدوب  تعاط  لها  رگا  هک  ییایند ،  ندب  نیمه  دننامه  یندـب  رد  ( 302  ) ِهتَروُصَک ٍهَروُص  ِیف  . 
 . دشچ یم  اه  باذع  عاونا  زا  هدوب  رفک  هانگ و  لها  رگا  ددرگ و  یم 

نیمه دننامه  يدبلاک  بلاق و  رد  زین  خزرب  رد  یگدنز  تسا ،  نیگنـس  ندب  نیمه  دننامه  هک  مینک  یم  ترجه  یندـب  اب  باوخ  رد 
رد یگدنز  ( 304) ِداسجَالا ِهَئیهَک  ای  ( 303) اینّدلا ِیف  ِهِبلاقک  ٍِبلاق  ِیف  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا .  ییایند  ندـب  بلاق و 

 . دنیوگ یم  یلاثم  بلاق  ندب ،  نآ  هب  حالطصا  رد  هک  ییایند  ندب  دننامه  تسا  یبلاق  رد  ملاع  نآ 

ار يا  هدرم  رگا  اذل  دریگ و  یم  تروص  کبـس  ندـب  یلاثم و  بلاق  اب  همه  اه  يداش  مه  ربق و  راشف  باذـع و  مه  خزرب  رد  نیاربانب 
مه زاب  دوبن ،  يربق  وا  يارب  ًالـصا  دنتخادنا و  ایرد  هب  ای  دروخ و  يا  هدنّرد  ار  يا  هدرم  ای  دنداد ،  داب  هب  ار  شرتسکاخ  دـندنازوس و 

 . تسا فیطل  کبس و  ندب  نآ  حور و  هب  طوبرم  روما  نیا  نوچ  تشاد ،  دهاوخ  يداش  تّذل و  ای  ربق  باذع  راشف و 

صخش نآ  یلو  دینک ،  هدامآ  ار  فیطل  مرگ و  مرن و  ياه  باوختخر  عاونا  هتفر  باوخ  هب  هک  ینیگنس  ندب  يارب  امش  تسا  نکمم 
یم لایخ  دینک  یم  هدهاشم  ار  وا  نیگنـس  ندـب  هک  امـش  اّما  دـنیبب ،  اه  يراوگان  نیرتدـیدش  ای  شتآ و  رد  ار  دوخ  باوخ  ملاع  رد 

هّتبلا تسا .  تحار  مارآ و  دینک 
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 . تسادج خزرب  باسح  زا  تمایق  باسح  تسا و  خزرب  ملاع  هب  طوبرم  تاهیبشت ،  اه و  لاثم  نیا  مامت 

(305  . ) تسا هدمآ  يرایسب  ربتعم  تایاور  رد  خزرب ،  رد  یلاثم  بلاق  کبس و  ندب  هلءاسم  دیامرف : یم  یسلجم  موحرم 

ربق لا  ؤس 

زیچ هس  هک  ره  ( 306) َهَعافّشلا ِربَقلا َو  ِیف  ََهلءاسَملا  َجارعِملَا َو  اِنتَعیِش : نِم  َسیَلَف  ءایشَا  َهَثالَث  َرَکنَا  نَم  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
يایلوا تعافـش  مّوس  ربق و  رد  لا  ؤس  مّود  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  جارعم  یکی  تسین :  اـم  وریپ  هعیـش و  دوش ،  رکنم  ار 

 . تسا تمایق  زور  رد  ادخ 

وا زا  هک  یلامعا  یگدیـسر  يارب  ایند  رد  هک  تسا  یـسک  هیبش  یخزرب ،  ِیگدـنز  رد  ناـسنا  دـیامرف : یم  یئاـبطابط  همّـالع  موحرم 
همکاحم راظتنا  رد  لیمکت و  شا  هدـنورپ  تسا و  هتفرگ  رارق  یـسرپزاب  ییوجزاب و  دروم  راضحا و  ییاضق  ناـمزاس  کـی  هب  هدزرس 

(307  . ) دسرارف رّرقم  دعوم  ات  درب  یم  رسب  تشادزاب  رد 

؟  دنسرپ یم  هچ  زا 

ناسنا هک  ار  يدراوم  ناشتانایب  نمض  دومرف ،  یم  هظعوم  ار  مدرم  یبنلادجـسم  رد  هک  هعمج  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
 : هلمج زا  دنداد .  یم  رادشه  مدرم  هب  هدرمشرب و  دریگ  یم  رارق  لا  ؤس  دروم  ربق  رد 

؟  يدوب كرشم  ای  يدرک  یم  شتسرپ  ار  ادخ  ایآ  هک  تسا  نیا  رکنم  ریکن و  هتشرف  ود  نآ  لا  ؤس  نیلّوا   1

 . دننک یم  لا  ؤس  باتک  نید و  بتکم و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا   2

هک دنسرپ  یم  تیالو  يربهر و  زا   3
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؟  يدرک یم  فیعضت  ای  تیوقت و  ار  لطاب )  ای  قح   ) ربهر مادک 

؟  يدرک فرص  یهار  هچ  رد  هک  دنسرپ  یم  رمع  زا   4

؟  يدومن فرصم  یهار  هچ  رد  يدروآ و  تسدب  یهار  هچ  زا  هک  دنسرپ  یم  اهدمآرد  لام و  زا   5

(308  . ) دییامن هدامآ  ربق  لّوا  ِبش  تالا  ؤس  هب  ییوگخساپ  ياربار  ناتدوخ  دندومرف : یم  مالّسلا  هیلعداجس  ماما  سپس 

(309 ( ؟  يدوب تسود  یسک  هچ  اب  هک  دنسرپ  یم  مه  ناتسود  یتسود و  زا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تایاور  رد 

ای تسا  هدوب  یلالدتـسا  ایآ  هک  دنـسرپ  یم  زین  ار  دـئاقع  لیلد  هشیر و  خزرب ،  ملاع  تالا  ؤس  رد  هک  میناوخ  یم  تایاور  یـضعب  رد 
(310 ( ؟  يدیلقت

؟  دنسرپ یم  یسک  هچ  زا 

زا ینعی  دنـشاب ،  رفک  زا  یلزان  هجرد  ای  نامیا  زا  ییالاو  هجرد  رد  هک  تسا  یناسک  زا  اهنت  ربق ،  رد  لا  ؤس  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
(311  . ) دسر ارف  تمایق  زور  ات  دنتسه  اهر  خزرب  رد  یلومعم  ياه  ناسنا  اّما  دنرفاک ،  ًاّقح  ای  نم و  ؤم  ًاّقح  هک  یناسک 

ربق رد  باذع  ای  تّذل 

ِباوـخ هک  یندـیباوخ  دـیباوخب  دوـش : یم  هتفگ  ناـمیا  اـب  ناراـکوکین  هب  ییوجزاـب ،  زا  دـعب  هـک  تـسا  هدـمآ  ددـعتم  تاـیاور  رد 
نومضم هک  يرگید  دّدعتم  تاریبعت  و  ( 313  ، ) دشاب نآ  رد  اه  یبایماک  عاونا  هک  یباوخ  ( 312  ، ) دینیب یمن  نآ  رد  مه  كانتشحو 

 . تسا شخب  تّذل  مارآ و  تحارتسا  عون  کی  اهنآ  همه 

نِا اّمءا  ٌمیِعَن و  ُهَّنَج  ٌناحیَر و  ٌحوَرَف َو  َنِیبّرقُملا  َنِم  َناک  نِا  اّمَاف  هیآ :  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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دنموربآ بوخ و  دارفا  زا  هتفر  ایند  زا  هک  یناسنا  رگا  دـندومرف : ( 314) ٍمیِحَج ُهَِیلـصَت  ٍمیِمَح و  نِم  ٌلُُزنَف  َنّیِلاّضلا  َنیبّذکُملا  َنِم  َناک 
 ، تسا خزرب  هب  طوبرم  شاداپ  نیا  درب .  یم  رـس  هب  ناحیَر  قزر  ٌحوَرَف و  یتحار  تعـسو و  تمحر و  رد  سپ  دـشاب ،  ادـخ  هاـگرد 
زا هتفر  ایند  زا  هک  یصخش  نآ  رگا  یلو  تسا ،  تمعنرپ  تشهب  میعَن  ُهّنَج  :و  دیامرف یم  هک  تسا  دعب  هلمج  تمایق  رد  ییاریذپ  یلو 
رد میِمَح و  نِم  ٌلُُزنَف  غاد  رایـسب  ياهبآ  خزرب  رد  اهنآ  ییاریذپ  هلیـسو  دننک ،  یم  بیذکت  ار  یتقیقح  ره  هک  دـشاب  یجوجل  نارفاک 

(315  . ) دوب دهاوخ  میِحَج  ُهَِیلصَتو  خزود  شتآ  رد  دورو  مه  تمایق 

ای ربق  ( 316) َراّنلا ِرَفُح  نِم  ٌهَرفُح  وءا  ِهّنَجلا  ِضاـیر  نِم  ٌهَضْوَر  ُربَقلا  و  دـیامرف : یم  شدـنزرف  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هماـن  رد 
 . تسا خزود  شتآ  ياه  لادوگ  زا  یلادوگ  ای  تشهب و  ياهغاب  زا  یناتسوب 

داش ار  وا  هلیـسو  نیدب  دـنهد و  یم  ناشن  ار  وا  یتشهب  هاگیاج  خزرب  ملاع  رد  نم  ؤم  ناسنا  هب  هک  میناوخ  یم  تایاور  زا  یـضعب  رد 
(317  . ) دنیامن یم 

دروم خزرب  باذع  باوث و  دیامرف : یم  هدومن و  يدنب  عمج  ثیدـح ،  لقن 128  زا  دعب  راحب  دلج 6  رد  هّرس  سّدق  یسلجم  موحرم 
یسوط و نیدلاریصن  هجاوخ  موحرم  هدیقع  سپس  تسا ،  رتاوتم  هنیمز  نیا  رد  یّنس  هعیـش و  زا  تایاور  تسا و  یمالـسا  تّما  قافّتا 

 . تسا هدومرف  نایب  ربق  باوث  باذع و  هلءاسم  ندوب  یمتح  رد  ار  دیفم  خیش  یّلح و  همالع 

ربق رد  باوث  باذع و  هلءاسم  نیاربانب 
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هکنیا هب  دـسر  هچ  اـت  مینک  لوـبق  دـیاب  مه  اـم  درک  قیدـصت  وگتـسار  يا  هدـنیوگ  هک  نیمه  ار  ینکمم  هلءاـسم  ره  تسین و  لاـحم 
ملاع زا  عوضوم  هک  يدروم  رد  مه  نآ  دنـشاب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  ناهج و  راگدیرفآ  هدنهد ،  ربخ  هدـنیوگ و 

 . دشاب رگید 

یخزرب نارای 

یـسایس طباور  یبلق و  ياه  هقالع  نینچمه  هزور و  جـح و  تاکز ،  زامن ،  دـننام  ناسنا  لاـمعا  زا  یـضعب  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد 
نیدب و  میتسه ،  وت  حلاص  لامعا  نامه  ام  دنیوگ : یم  هدش و  رـضاح  ناسنا  دزن  ابیز  رایـسب  ياه  هفایق  رد  يربهر )  تیالو و   ) ناسنا

ناگدـنزگ نیطایـش و  اهراشف ،  اه ،  یکیراـت  عاونا  دریمب ،  رفاـک  رگا  اـّما  ( 318  . ) دـنیامن یم  داش  خزرب  ملاع  رد  ار  ناـسنا  هلیـسو 
(319  . ) دنتسه وا  مدمه 

نایخزرب تالاح 

ساسحا ار  نایخزرب  تالاح  دنناوت  یم  اه  هدنز  ایآ  دوش ،  یم  عورش  ناسنا  خزرب  ملاع  ربق  رد  نداد و  ناج  زا  سپ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟  دنیامن

زا خزرب  يایند  رد  مه  ار  ربق  باذع  دناوت  یم  دنک ،  یم  یفخم  تخرد  بوچ و  لد  رد  ار  شتآ  هک  ییادخ  مییوگ :  یم  خـساپ  رد 
 . دیامن یفخم  ام  مشچ 

ربق باذع  لا و  ؤس  يارب  مه  هتـشرف  ود  دناوت  یم  دننک ،  یمن  هدهاشم  ار  وا  مدرمو  دتـسرف  یم  شربمایپ  دزن  ار  لیئربج  هک  ییادـخ 
 . دننیبن ار  اهنآ  مدرم  دتسرفب و 

یلو دنز ،  یم  اه  هلان  وا  دنزگ و  یم  ار  وا  ییاه  برقع  رام و  الثم  دشک و  یم  رجز  دب  یـسواک  اب  باوخ  رد  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 
مـشچ زا  ینعی  تسا ،  نینچ  درذـگ  یم  خزرب  رد  هک  زین  يروما  میبای ،  یم  مارآ  ار  وا  رهاـظ  رد  مینیب و  یمن  وا  راـنک  رد  يزیچ  اـم 

 . تسا ناهنپ  ام  يّدام 

یخزرب باذع  لماوع  زا  يا  هشوگ 

 : هلمج زا  تسا  هدش  هدرمشرب  یخزرب  باذع  يارب  يددعتم  لماوع  تایاور  رد 

 . زامن ندرمش  کبس   1

 . نافیعض ندرکن  يرای   2

هنایزات ار  وا  دنراد  انب  خزرب  نارومءام  هک  نیمه  دنوش و  یم  راتفرگ  خزرب  رد  ادخ  نادرم  زا  یضعب  یّتح  هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد 
زامن زور  کی  وت  هک  تسا  نآ  هنایزات  نیا  لیلد  دنیوگ : یم  اهنآ  دوش .  یم  رضاح  هنایزات  کی  هب  هکنیا  ات  دنک  یم  سامتلا  دننزب ، 

یتشذگ و یفیعض  رانک  زا  نینچمه  يدناوخ و  وضو  نودب  هدرمش و  کبس  ار 
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(320  . ) دریگ یم  رارق  شتآ  زا  يا  هلاه  رد  شربق  هبرض ،  نآ  اب  هک  دننز  یم  وا  هب  هبرض  کی  هاگنآ  يدرکن .  يرای  ار  وا 

(321  . ) تسا تبیغ  رطاخب  ربق  باذع  مّوس  کی  میناوخ :  یم  یثیدح  رد  تبیغ .   3

 . ینیچ نخس   4

 . تاساجن رد  ییاورپ  یب   5

 . تسا لوب  تساجن و  تاّحشرت  زا  ندرکن  بانتجا  ینیچ و  نخس  رطاخب  ربق  باذع  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(322  . ) وا یعیبط  ياه  هتساوخ  هب  ندادن  تبثم  خساپ  دوخ و  رسمه  زا  يرود  هداوناخ و  زا  يریگ  هرانک  ینامرفان و   6

 . هداوناخ اب  یقالخادب   7

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفر و  ایند  زا  هک  نیمه  دوب ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  بوخ  رایـسب  نارای  زا  یکی  ذاعم  نبدعس 
ربمایپ دـندرک .  تکرح  وا  مسارم  ماجنا  يارب  نارای  هارمه  شفک )  ابع و  نودـب   ) یمـسر سابل  نودـب  ترـضح  دـش ،  ربخ  اب  هلآ  و 

هب ات  دنتفرگ  ار  دعـس  هزانج  هشوگ  دـش ،  مامت  لسغ  ات  دنداتـسیا  ناشدوخ  دـنهد و  لسغ  ار  وا  دـنداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نارای يراکمه  اب  لگ  كاخ و  اب  ار  ربق  تشاذگ و  ربق  لخاد  تفرگ و  ار  دعـس  ندب  اصخـش  ترـضح  نآ  دندیـسر ،  وا  نفد  لحم 

 . دش يواسم  نیمز  اب  ربق  ات  دنتخیر  كاخ  سپس  دندرک و  دودسم  مکحم  رایسب 

مکحم دـهد ،  یم  ماجنا  ار  يراک  ره  ناسنا  دراد  تسود  دـنوادخ  یلو  دـسوپ ،  یم  وا  نفک  ندـب و  مناد  یم  نم  دـندومرف : هاـگنآ 
هدرک و يراک 
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 . متخاس مکحم  ار  دحل  نم  اذل  دنکن ،  يدنب  مهرس  دهد و  ماجنا  تسرد 

رب تشهب  مدنزرف !  يا  تفگ :  درک ،  هدـهاشم  ار  مسارم  ریاس  نفد و  هزانج و  عییـشت  رد  ربمایپ  هّجوت  ّتبحم و  هک  نیمه  دعـس  ردام 
 . داب اراوگ  وت 

دب رطاخب  وت  دنزرف  نادن ،  یعطق  یمتح و  وا  يارب  ار  تشهب  نکن و  هلجع  ردام  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هظحل  نیا  رد 
(323  . ) دیدرگ راتفرگ  ربق  راشف  هب  دش  نفد  هک  الا ن  تشاد ،  شرسمه  اب  هناخ  رد  هک  یقالخا 

رد هنهرباپ  ار  هکئالم  نوچ  دیامرف : یم  ربمایپ  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ناشراک  دنراد و  هک  يونعم  ماقم  نآ  اب  مه  دعـس  لاثما  يرآ ، 
راتفرگ دنراد ،  دوخ  یگدنز  رد  هک  فعض  طاقن  يرس  کی  رطاخب  یهاگ  مدمآ ،  هنهرب  ياپ  رس و  اب  مه  نم  مدید  وا  هزانج  عییـشت 

 . دنوش یم  هیبنت  باذع و 

: دوش یم  هتفرگ  سرد  دنچ  بلاج  ثیدح  نیا  زا 

 . دنک یم  تکرش  ینم  ؤم  هزانج  عییشت  رد  یتسه ،  ملاع  ّتیصخش  نیرت  گرزب   1

 . دنیامن یم  تکرش  وا  نفد  هزانج و  عییشت  مسارم  رد  هدش و  لزان  نیمز  هب  نم ،  ؤم  تافو  مارتحا  هب  ادخ  هکئالم   2

 . دینک يراک  مکحم  ناگدرم ،  ندرک  كاخ  یّتح  يراک  ره  رد  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ   3

 . مینادن یمنهج  ای  یتشهب  ار  یصخش  دوز   4

اب ناسنا  راتفر  لامعا و  نیب  یقیمع  رایسب  طابترا  عون  کی  یمالسا  گنهرف  رد   5
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راشف و ببـس  ایند ،  رد  هداوناخ  رـسمه و  ندرک  تحاران  ندراذگ و  راشف  رد  هک  يروط  هب  دوش  یم  هدـید  وا  تشونرـس  نارگید و 
 . دوش یم  خزرب  ملاع  رد  ناسنا  یتحاران 

ناگتـشرف و لوزن  اب  یّتح  نآ  یقالخا  دـب  يازج  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  هناخ  رد  هداوناخ  اب  وا  دروخرب  یگنوگچ  درم و  قالخا   6
 . تسین ناربج  لباق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  صاخ  هجوت 

لد رد  هظحل  ره  دیاب  هکلب  میوش ،  نئمطم  دوخ  هب  دنسپ  مدرم  دنسپ و  ربمایپ  دنـسپادخ و  رهاظ  هب  ياه  همانرب  يرـس  کی  اب  ادابم   7
اه تدابع  نیرت  گرزب  هک  دنزرس  یلامعا  ام  زا  اهراتفر ،  اهدروخرب و  يالبال  رد  تسا  نکمم  هک  میـشاب  هتـشاد  میب  ساره و  دوخ 

 . دناهرب نآ  هکلهم  زا  ار  ام  دناوتن 

نانم ؤم  یخزرب  باذع 

تـشهب هب  يرفیک  هنوگ  ره  زا  رود  هزیکاپ و  كاپ و  تهج  ره  زا  تمایق  زور  رد  ات  دـنوش  یم  باذـع  خزرب  رد  ناـنم  ؤم  زا  یـضعب 
 . دنورب

دارفا يارب  ربق  راـشف  ( 324  ) ِنلا مَعّ ِعِییـضَت  نِم  هنِم  َناـک  اـِمل  ٌهَراّـفَک  ِنِم  ؤُمِلل  ِربَقلا  ُهَطغَـض  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
 . تسا هداد  ماجنا  هک  تسا  ییاه  تمعن  ندرک  عیاض  فارسا و  هانگ  هراّفک  نامیااب ، 

یخزرب تداعس  هافر و  لماوع  زا  يا  هشوگ 

ادخ هار  رد  تداهش   1

هار رد  هک  یناسک  دـیربن  نامگ  ( 325  ) نُوقَزُری مِّهبَر  َدـنِع  ٌءایحَا  َلب  اتاومَا  ِهّللا  ِلیبَس  ِیف  اوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنبَـسحَتال  َو  دـیامرف : یم  نآرق 
 . دنوش یم  هداد  يزور  هک  دنتسه  یناگدنز  دنوادخ  دزن  هکلب  دنا ،  هدرم  دنوش  یم  دیهش  ادخ 

یلَع مُکنِم  ِّتیَملا  ّنِا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدـح  رد  اریز  تسین ،  ههبج  رد  نادیهـش  صوصخم  اهنت  اهـشاداپ  نیا  هّتبلا 
رد ندوب  اب  امـش  زا  یـسک  رگا  انامه  ُقَزُری  ّهِبَر  َدنِع  ُّیح  هِشاِرف  یلَع  َتام  نِا  و  لاق :  هِشاِرف ؟  یلَع  َتام  نِاو  ُتُلق : ٌدیِهَـش  ِرمَالا  اذَـه 
 ، هلب دومرف : ماما  دریمب ؟  باوختخر  رتسب و  رد  هچرگ  دندیـسرپ : ترـضح  زا  تسا .  دیهـش  هلزنم  هب  دورب ،  اـیند  زا  موصعم  يربهر 

(326  . ) دوش یم  بایماک  یخزرب  ياهزور  زا  دنوادخ  دزن  تسا و  هدنز  دیهش و  دریمب  رتسب  رد  هچ  رگا 

تماقتـسا ندروخن و  ار  نیریـش  خـلت و  ثداوح  لوگ  موصعم و  ماما  زا  یمئاد  يوریپو  تیالو  حیحـص و  هار  هب  نداد  همادا  نیاربانب 
يرادیاپ يارب  دیهش  اریز  تسا ،  تداهش  عون  کی  دوخ  یفارحنا ،  طوطخ  ربارب  رد  ندرک 
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 . تسا هداد  ناج  فده ،  هار  رد  يرادیاپ  تماقتسا و  اب  مه  وا  دهد و  یم  ناج  فده 

 . مدرم ندومن  هاگآ  نید و  غیلبت   2

یف یلُدی  َموَی  ُهّللا  هَنََّقل  هَمَحفَاَف  ٍفلاخم  ٍبِصان  یلع  ِهتَفِرعَم  یف  ًافیعَـض  ِهنیِد  یف  ًانیِکـسِم  يّوَق  نَم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ام نافلاخم  ربارب  رد  ار  اهنآ  دیامن و  تیوقت  ار  يرکف  فعضتسم  دارفا  هک  یسک  ( 327) ِهّنَجلا َضایر  َهَزنءا  ُهُربَق  ِهیَلَع  ُلَّوحَتَی  هِربَق . . . 

نیقلت ناـمه  یهلا  فطل  نآ  دریگ و  یم  رارق  دـنوادخ  صوـصخم  فـطل  دروـم  خزرب  رد  دـنک ،  زّهجم  ناـیب  لالدتـسا و  هحلـسا  هب 
ياه غاـب  نیرتهب  تروص  هب  ار  وا  ربق  دـنوادخ  و  تسا ) ،  هاـتوک  زیچ  همه  زا  ناـسنا  تسد  هک  ییاـج   . ) تسا ربق  رد  هّقح  فراـعم 

 . دروآ یم  رد  یتشهب 

ییاج رد  مه  دنوادخ  درک ،  یم  نآ  نیا و  میهفت  غیلبت و  ار  ینید  تاروتـسد  دـئاقع و  ناهرب ،  لالدتـسا و  اب  یگدـنز  رد  وا  يرآ ، 
ناسحا و شاداپ  اریز  دـیامرف .  یم  نیقلت  وا  هب  ار  هّقح  دـئاقع  اـهنت ،  سک و  همه  زیچ و  همه  زا  رودـب  كاـنرطخ و  ساّـسح و  سب 

(328) ُناسحِالا الا  ِناسحِالا  ُءازَج  له  تسین .  ناسحا  زج  یکین 

 . هعمج زور  بش و  رد  ندرم   3

ایند زا  زور  بش و  نآ  رد  یـسک  هاگ  ره  تسا ،  یفیرـش  مایا  هک  هعمج  زور  هعمج و  بش  مارتحا  هب  دـنوادخ  تاـیاور  یـضعب  قبط 
(329  . ) دراد یمرب  وا  زا  ار  ربق  باذع  هداد و  رارق  فطل  دروم  دورب 

عوکر زامن و  هب  مامتها   4
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.

هلجع هداد و  ماجنا  تسرد  ار  عوکر  شزاـمن  رد  هک  ره  ( 330) ِربَقلا َهَشحَو  ُْهلِخُدی  مل  ُهَعوکُر  َّمَتءا  نَم  دومرف : مالّـسلا  هیلعرقاب  ماما 
 . دراد یم  رود  ربق  رد  تشحو  سرت و  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب ،  هتشاد  یبلق  هّجوت  دنکن و 

 . مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  ّتبحم  تیالو و   5

َدنِع ِربَقلا و  ِیف  ِهافَولا و  َدنِع  هَمیِظَع :  َّنُهلاوهَا  َنِطاوَم  هَعبَس  یف  ٌِعفان  ِیتیب  لهءا  ِّبُح  یّبُح َو  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
رایـسب ياج  تفه  رد  متیب  لها  نم و  هب  هقالعو  ّتبحم  ( 331) ِطارِّـصلا َدنِع  ِنازیِملا و  دنِع  ِباسِحلا و  َدنِع  ِباتِکلا و  َدـنِع  ِروشُّنلا و 

 : تسا شخب  تاجن  زاسراک و  كانلوه ، 

 . حور ضبق  رومءام  هتشرف  روضح  گرم و  ماگنه  فلا : 

 . خزرب لوئسم  ناگتشرف  ربارب  رد  ییوجزاب  ماگنه  ربق و  رد  ب : 

 . تمایق رد  ناگدرم  ندش  هدنز  ماگنه  ج : 

 . تمایق رد  ناسنا  لامعا  باتک  ندوشگ  لامعا و  همان  نداد  ماگنه  د :

 . یهلا لدع  هاگداد  رد  روضح  باسح و  ماگنه  ه : 

 . زور نآ  رد  قح  ياهوگلا  رایعم و  اب  لامعا  راکفا و  شجنس  ماگنه  و :

 . طارص لپ  زا  روبع  ماگنه  ز :

 . دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص   6

(332  . ) دوش یم  ربق  ّتینارون  ببس  نم ،  رب  تاولص  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

 . مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز   7

باذـع و زا  هک  تسا  نآ  دـهد  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رئاز  هب  دـنوادخ  هک  ییاهـشاداپ  زا  یکی  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد 
 ، ربق ياهراشف 
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(333  . ) دهد یم  تاجن  ار  وا 

اهیلعارهز همطاف  ترـضح  اب  مه  تماـیق  رد  دـنرادن و  ربق  باذـع  ناـنز  زا  هورگ  هس  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ   8
: دنوش یم  روشحم  مالّسلا 

 . دزاسب دوخ  رهوش  یتسدگنت  رقف و  اب  هک  ینز  فلا : 

راتفر و رد  درم  ندوب  دازآ  هلمج  نیا  ياـنعم  هّتبلا   . ) دـهدن تسد  زا  ار  دوخ  يراـبدرب  ربص و  رهوش ،  یقـالخا  دـب  اـب  هک  ینز  ب : 
( . دنا هدش  دیدهت  یهلا  باذع  رهق و  هب  تایاور ،  رد  یقالخادب  نادرم  نینچ  اریز  تسین ،  دب  قالخا 

وا تفرشیپ  يارب  یتاناکما  ای  هتشادرب و  وا  شود  زا  يراب  ای  هلیسو  نیدب  و  ( ) 334  . ) دشخبب شرهوش  هب  ار  دوخ  هیرهم  هک  ینز  ج : 
 . ( دنک هیهت 

 . ایاده تاریخ و   9

 . دوش یم  هداتسرف  وا  يارب  ایند  زا  هک  تسا  ییایاده  خزرب ،  رد  هافر  تداعس و  لماوع  زا  یکی 

راـظتنا هب  هظحل  ره  تسا و  ندـش  قرغ  لاـح  رد  هک  تسا  یناـسنا  نوچمه  ربـق  رد  هدرم  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
ریخ ياعد  وا  تاجن  يارب  وا و  قح  رد  یـصخش  دنیب  یم  هک  نیمه  دراد و  نآ  نیا و  ياعد  هب  مشچ  یهاگ  تسا ،  یکمک  ندیـسر 

 . دوش یم  رتداش  دنهدب  وا  هب  ار  ایند  مامت  هکنیا  زا  درک ،  يرافغتسا  و 

دنناوت یم  هک  ییاه  هیدـه  هلمج  زا  ( 335) ُرافِغتـسِالاو ُءاعّدلءا  ِتاومَِالل  ِءایحَالا  اَیادَه  ّنِا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپس 
نانآ يارب  رافغتسا  اعد و  دنتسرفب ،  ناگدرم  يارب  اه  هدنز 
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(336  . ) تسا

ناگدرم هب  نداد ،  هقدص  اب  دیناوت  یم  امش  هک  تسا  ربق  لّوا  بش  اه  بش  نیرت  تخـس  دندومرف : ترـضح  نآ  يرگید  ثیدح  رد 
(337  . ) دینک هیده  وا  حور  هب  دیناوخب و  زامن  تعکر  ود  لقاال  دیتشادن ،  هقدص  يارب  یلام  رگا  دییامن و  مّحرت  دوخ 

يزامن رطاخب  تسا و  راشف  رد  هدرم  یهاگ  هلب ،  دومرف : دناوخ ؟  زامن  هدرم  يارب  ناوت  یم  ایآ  دندیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نالف هک  تسا  يزامن  رطاخب  هافر ،  ای  فیفخت  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دریگ و  یم  رارق  هاـفر  رد  دـینک ،  یم  وا  هیدـه  امـش  هک 

 . تسا هدرک  هیده  وت  يارب  ینامیا  ردارب 

اب ناگدـنز  هک  هنوگ  ناـمه  ( 338) ِهَّیِدَـهلِاب ُّیَحلا  ُحَرفَی  امک  َهل  ِرافِغتـسالاو  ِهیَلَع  ِمُّحَرَّتلاـِب  ُحَرفََیل  َّتیَملا  ّنِا  دومرف : ترـضح  هاـگنآ 
 . دندرگ یم  داش  دوش ،  یم  نانآ  هب  تبسن  هک  يرافغتسا  مّحرت و  اب  زین  نایخزرب  روبق و  ِلها  دنوش ،  یم  داش  ایاده 

مه دوش و  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ّتیم  نآ  مه  دهد ،  ماجنا  يا  هدرم  يارب  يریخ  راک  یناملـسم  هاگ  ره  میناوخ :  یم  رگید  تیاور  رد 
(339  . ) دریگ یم  رارق  فطل  دروم  هداد  ماجنا  ار  لمع  نآ  هک  یسک 

زا ار  ربق  باذع  تسا ،  هدومن  ییاریذپ  یمیتی  زا  ای  ثادـحا و  مدرم  يارب  ار  يا  هّداج  دـنزرف  نالف  هکنیا  رطاخ  هب  دـنوادخ  نینچمه 
(340  . ) دراد یمرب  شردپ 

گرم زا  سپ  یّتح  لامعا  زا  يرادرب  هرهب 

رد گرم و  زا  سپ  ناسنا ،  میناوخ :  یم  دّدعتم  تایاور  رد 
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زا دوش ،  دنم  هرهب  هدرک  سیسءات  ای  هداد و  ماجنا  دوخ  تسد  هب  تایح و  نامز  رد  هک  ییاهراک  يرس  کی  زا  دناوت  یم  خزرب  ملاع 
 : هلمج

 . دنک رافغتساو  اعد  نانآ  قح  رد  دشاب و  نیدلاو  دای  هب  هک  یحلاص  دنزرف   1

 . دریگب رارق  نارگید  هدافتسا  دروم  هک  یباتک  ای  نآرق   2

 . دنوش دنم  هرهب  نآ  زا  مدرم  هدرک و  داجیا  هک  یبآ  تانق  ای  هاچ   3

 . دنیامن یم  هدافتسا  نآ  زا  شگرم  زا  دعب  مدرم  هتشاک و  هک  یتخرد   4

 . دننک یم  ریس  نآ  رد  هتفریذپ و  ار  ماظن  طخ و  هار و  نآ  مدرم  شگرم  زا  دعب  هک  يریخ  هار  راک و  ماظن ،  کی  سیسءات   5

هقدص قافنا و  ای  هتفرگ و  هزور  ای  دنور ،  یم  جـح  هب  وا  زا  تباین  هب  ًالثم  دریگ .  یم  ماجنا  وا  تباین  هب  هک  يریخ  حـلاص و  لامعا   6
 . دنهد یم  يا 

یم هدافتـسا  زین  خزرب  رد  ناسنا  تسا ،  مدرم  يرادرب  هرهب  دروم  تافوقوم  نآ  هک  یمادام  ات  دنک ،  یم  فقو  ناسنا  هک  ار  یلاوما   7
(341  . ) دنک

روبق ترایز 

امـش رد  ترخآ  دای  ات  دیورب  روبق  لها  ترایز  ناتـسربق  هب  َهِرخ  الا  اَِهب  ُرِّکَُذت  َرُوبُقلا  ِرُز  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
 . دوش هدنز 

دورد و نانآ  رب  دـیورب و  ناگدرم  تراـیز  هب  ( 342) ًهَربِع مِهِیف  مَُکل  ّنِاَف  مِهیَلَع  ِلَـسَف  اومّ مُکاـتوَم  اوُروُز  دـندومرف : رگید  هلمج  رد  و 
 . دوش یم  امش  يارب  یتربع  سرد  راک  نیا  اریز  دیتسرفب ،  مالس 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
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ردپ ربق  ترایز  هب  هعمج  ره  رد  هک  یـسک  ( 343) ًاّراب ِهّللا  َدـنِع  َِبتُکو  َهل  َرِفُغ  ٍهَعُمُج  ّلُک  یف  امهِدـحَا  وءا  ِهیََوبءا  َربَق  َراز  نَم  دومرف :
یم نینچمه  دیآ .  یم  باسح  هب  راکوکین  دنزرف  دنوادخ  دزن  مه  دوش و  یم  هدیشخب  شهانگ  مه  دورب ،  نانآ  زا  یکی  ای  شردامو 

 . تسا باجتسم  نیدلاو  ربق  دزن  اعد  میناوخ : 

 . دوش یم  بجاو  نم  رب  وا  زا  تعافش  تمایق ،  رد  دنک ،  ترایز  ارم  ربق  سک  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

درک یم  تمحر  بلط  رافغتسا و  اهنآ  يارب  تفر و  یم  ادهش  ریاس  هزمح و  ربق  ترایز  هب  رابکی  يا  هتفه  مالّسلا  اهیلعارهز  ترضح 
.

هب هک  یـسک  مه  ّتیم و  مه  دوش ،  هدـناوخ  ردـق  هروس  هبترم  تفه  نم  ؤم  ربق  ترایز  ماگنه  هب  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلعاـضر  ماـما 
 . دریگ یم  رارق  دنوادخ  ششخب  ّوفع و  دروم  هدمآ  وا  ترایز 

(344  . ) دنوش یم  سونءام  دنمقالع و  امش  هب  دنوش و  یم  داش  هدش و  عّلطم  امش  ترایز  زا  ناگدرم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  و 

نآ رد  روضح  تمایق و  هناتسآرد 

روص رد  ندیمد 

ِروُّصلا ِیف  َخـُِفنو  دـنک : یم  نایب  نینچ  نآرق  ار  تقیقح  نیا  دـنریم .  یم  اه  نامـسآ  نیمز و  لها  مامت  تمایق ،  ییاـپ  رب  هناتـسآ  رد 
 ، دوش یم  هدیمد  روص  رد  ( 345) َنورُظنَی ٌماِیق  مُهاذِاَف  يرُخا  ِهِیف  َخـُِفن  ُّمث  ُهّللا  ءاش  نَم  ّالا  ِضرَـالا  ِیف  نَمو  ِتاومَّسلا  ِیف  نَم  َقِعَـصَف 

 . دهاوخب ادخ  هک  ار  یسک  نآ  زج  دهد ،  یم  ناج  وا  يادص  زا  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  سک  ره  سپ 
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یم هدنز  مدرم  ادص  نآ  اب  یلو  دوش ،  یم  هدیمد  روص  رد  رگید  راب  دشک ) یم  لوط  ردقچ  دناد  یم  ادخ  هک   ) یتّدم زا  سپ  ( 346)
 . دنتسه دوخ  تشونرس  راظتنا  رد  هتساخرب و  اهربق  زا  دنوش و 

اه ناج  نآ  اب  هک  مّود  ندیمد  یلو  هدمآ ،  هیآ  کی  رد  اهنت  دریگ  یم  ار  قئالخ  همه  ناج  نآ  اب  دنوادخ  هک  روص  ِلّوا  ندـیمد  هّتبلا 
 . تسا هدمآ  هیآ  هد  زا  شیب  رد  ددرگ ،  یمرب  داسجا  هب 

 . تسا هدمآ  زین  ینس  هعیش و  ثیداحا  رد  روص  رد  ندش  هدیمد  رابود  هلءاسم 

 . تسا دنوادخ  دزن  نآ  ملع  دومرف : ماما  تسا ؟  ردقچ  ندیمد  ود  نیا  نایم  هلصاف  دنسرپ  یم  ماما  زا 

تمایق هناتسآ  رد  شنیرفآ  ماظن 

تمایق هناتسآ  رد  شنیرفآ  ماظن 

مهب اهایرد  ناگراتـس و  نیمز و  اـه و  نامـسآ  رب  مکاـح  ماـظن  نیا  تماـیق  عورـش  يارب  دـیامرف : یم  هک  هدـمآ  هیآ  اـه  هد  نآرق  رد 
 . دیآ یم  رد  دشاب  تمایق  اب  بسانم  هک  يرگید  ماظن  تروص  هب  هدروخ و 

 : مییامن یم  نایب  ار  یتایاور  تایآ و  اجنیا  رد  زین  ام 

ِتاومّـسلا اَـنقَلَخ  اـم  دـیامرف : یم  هک  اـجنآ  تسا ،  هدـش  هداد  رارق  نّیعم  تّدـم  نیمز  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  يارب  نآرق  تاـیآ  رد 
 ، قح ساسا  رب  رگم  میدیرفاین  ار  تساهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  ام  ( 347  ) یّمَسُم ٍلَجءاو  ِّقَحلِاب  ّالا  امُهَنَیب  ام  َضرَالاو و 

 . تسا تمایق  زور  نامه  هک  نّیعم  یتّدم  يارب  مه  نآ 

نامسآ نیمز و  اهنت  هن  دوش ،  یم  هداد  یساسا  تارییغت  نیمز  رد  هدش و  هدیچیپ  مه  رد  نامسآ  طاسب  زور  نآ  رد 
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تـسا ینّیعم  تّدـم  ات  ّتقوم و  مه  اهنآ  ماظن  تکرح و  دنتـسین و  ماظن  نیا  رد  هشیمه  يارب  مه  تارک  ریاس  هام و  دیـشروخ و  هکلب 
(348  ) یّمَسُم ٍلَجَال  يِرجَی  ُّلک  رَمَقلا  سمّشلا و  رّخس  دوش .  یم  هدیچ  رب  اهنآ  طاسب  یّمَسُم ،  لجءا  تّدم  نآ  نایاپ  زا  دعب  هک 

هک تسا  یماگنه  لجءا  نآ  تسا و  هدرک  دزـشوگ  ام  هب  یّمـسُم  لجءا  ترابع  اـب  ار  ماـظن  نیا  ندوب  ّتقوم  ادـتبا  زا  نآرق  نیارباـنب 
 . دوشاپ رب  تمایق 

یم تکرح  یحو  هّیرظن  عاعش  رد  يدایز  رادقم  ات  زین  هدش  دوجوم  ماظن  ناهج و  هدنیآ  يارب  هک  یملع  ياه  ینیب  شیپ  هناتخبشوخ 
لیمکت رگید  نادنمـشناد  طسوت  دوز  ای  رید  هک  تسین  سدح  کی  زا  شیب  دشاب ،  یحو  فالخ  رب  يا  هّیرظن  هاگ  ره  هچرگ  دـنک ، 

تسا مدقم  اه  هّیرظن  ریاس  رب  ایـشا ،  هدنزاس  قلاخ و  هّیرظن  هشیمه  اریز  دش .  دهاوخ  کیدزن  نآرق  قیاقح  هب  هدرک و  ادیپ  رییغت  ای  و 
 ، هابتـشا هنوگ  چـیه  تسوا و  تیاهن  یب  ملع  زا  هتـساخ  رب  شا  هتفگ  هدـیرفآ و  ار  رگید  تارُک  نیمز و  اـه و  نامـسآ  هک  ییادـخ  ، 

 . تسا یتّدم  هچ  اهنآ  راک  نایاپ  دمآرس و  خیرات  دناد  یم  رتهب  درادن ،  هار  شسّدقم  تاذ  رد  رظن  دیدجت  اطخ و  فارحنا ، 

 : مینک یم  عورش  اه  نامسآ  زا  ادتبا  و  تسیچ ؟  اهنآ  تشونرس  مینیبب  ات  تعیبط  عاضوا  غارس  میورب  لاح  ره  هب 

اه نامسآ  عضو 

رد میدرک و  انب  امش  يارب  ار  مکحم  نامسآ  تفه  ام  ( 349) ًادادِش ًاَعبَس  دیامرف : یم  اه  نامسآ  هراب  رد  نآرق 
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 . میدیرفآ مه  يور  هقبط  هقبط  تروص  هب  ار  نامسآ  تفه  ام  ( 350) اقابِط ٍتاومَس  َعبَس  دیامرف : یم  رگید  ياج 

َعبَـس َّنُهاّوَـسَف  تـسا .  هدـش  هتـشاد  هاـگن  اـه  ینوزوماـن  اـه و  فاکـش  اـه و  یجک  زا  ادـخ  تردـق  تـسد  هـب  هـک  ییاـه  نامــسآ 
(351) ٍتاومَس

دنوادـخ ناـمرف  هب  و  ( 352) ًاظوُفحَم ًافقَـس  َءامَّسلا  اَنلَعَج  َو  دـنا ،  هدـش  هدـیرفآ  ظوفحم  فقـس  کـی  تروص  هب  هک  ییاـه  نامـسآ 
(353  ) هِرمءِاب َضرَالا  ُءامّسلا و  َموُقَت  نءا  ِِهتایآ  نِمو  تساپرب . 

(354) ٍجوُُرف نِم  اَهل  ام  و  دنرادن .  یفاکش  هنزور و  هک  ییاه  نامسآ 

(355) َضرَالا ِتاومّسلا و  ُعیَِدب  تسا .  يرایسب  راکتبا  يروآون و  اهنآ  شنیرفآ  رد  هک  ییاه  نامسآ 

ٍدَمَع ِریَِغب  تسا . . . .  هدیرفآ  هتشارفا و  رب  یئرمان )  تردق  کیاب  هکلب   ) دید لباق  ياه  هیاپ  نودب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ییاه  نامـسآ 
(356  . . . ) اهَنوَرَت

(357) َبِکاوَکلا ٍِهنیِِزب  اینُّدلا  َءامَّسلا  اّنَّیَز  ّانِا  تسا .  هدش  هداد  شیارآ  ناگراتس  اب  هک  ییاه  نامسآ 

(358) ٍمیِجَر ٍناطیَش  ّلُک  نِم  اهانظِفَح  َو  تسا .  دنوادخ  صوصخم  تظافح  تحت  هک  ییاه  نامسآ 

 . دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياه  یگژیو  مامت  تمایق ،  ییاپ  رب  ماگنه  رد  فاصوا  نیا  اب  ياه  نامسآ  نیا  يرآ ، 

(359  ) هَیِهاو ٍِذئَموَی  َیِهَف  دنوش .  یم  تسس  ماکحتسا ،  ياج  هب 

(360  ) تّقَشنا ءامّسلا  اذا  دنوش .  یم  هتسسگ  ماجسنا ،  ياج  هب 

(361  ) ناخُِدب ُءامَّسلا  ِیتءاَت  دنیآ .  یمرد  دود  تروص  هب  ییابیز ،  همه  نآ  ياج  هب 

(362  ) لْهُملاَک ُءامَّسلا  ُنوکَت  َموَی  دنوش .  یم  هتخادگ  سم  نوچمه  یناسربآو ،  تمعن  ياج  هب 

تسین فاکش  یجک و  لباق  هک  یمکحم  همه  نآ  ياج  هب 
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(363  ) تَجُِرف ُءامَّسلا  اذا  و  دنراد .  یمرب  اه  فاکش  ، 

(364  ) تَطِشُک ُءامَّسلا  اذاو  دنوش .  یم  هدنک  اج  زا  يراوتسا ،  همه  نآ  ياج  هب 

(365) ًاروَم ُءامَّسلا  ُرومَت  َموَی  دننک .  یم  ادیپ  طوقسو  تکرح  رارقتسا ،  ياج  هب 

(366) ّلِجِّسلا ّیَطک  ءامَّسلا  يِوطَن  َموَی  دنوش .  یم  هدیچیپ  مهرد  يراموط  نوچمه  یگدرتسگ ،  ياج  هب 

هام دیشروخ و  عضو 

(367) ًاجاّهَو ًاجارِس  دوب .  ترارح  رونرپ و  هک  يدیشروخ 

(368) اهاحُض ِسمّشلاو و  دوب .  دنوادخ  دنگوس  دروم  شرون  اب  هک  يدیشروخ 

(369) ٍنابسُِحب ُرَمَقلا  ُسمّشلاو و  دندوب .  لوغشم  دوخ  راکب  قیقد  باسح  قبط  هک  یهام  دیشروخ و 

(370) اَهلٍّرَقَتسُِمل يِرجَت  ُسمّشلاو  دوب .  تکرح  رد  دوخ  هژیو  هاگیاج  تّدم و  ورادم  رد  هک  يدیشروخ 

(371  ) یّمَسُم ٍلَج  يِرجَی ال  ُّلک  یمئاد .  هن  تسا ،  ّتقوم  ناشماظن  دومرف : اهنآ  هرابرد  نآرق  اهراب  هک  یهام  دیشروخ و 

مامت هدش و  نوگرگد  نیمز  نامسآ و  نوچمه  هام  دیـشروخ و  هتخیر ،  مهب  ماظن  نآ  هدمآ و  رـس  هب  لجءا  نآ  تمایق ،  هناتـسآ  رد 
هکنانچ دور ،  یم  نیب  زا  هدوب  اه  ترارح  اهرون و  نآ  هیاس  رد  هک  ییاـه  شوج  بنج و  اـه و  یناـشفارون  اـه و  باـسح  اهرادـم و 

راموط و نوچمه  شا  هدرتسگو  ینارون  نماد  نآ  دـیارگ و  یم  یکیرات  هب  دیـشروخ  ( 372  ) تَرِّوُک ُسمَّشلا  اذا  دـیامرف : یم  نآرق 
 . دوش یم  هدیچیپ  مهرد  يا  هچراپ 

نیرت کـچوک  دـناوت  یمن  دروخ ،  مهب  دیـشروخ  نامـسآ و  طاـسب  هک  نیمه  تسا ،  دیـشروخ  عباـت  تکرح  رون و  رد  هک  مه  هاـم 
یم تسد  زا  ار  شدوخ  رون  مه  نآ  اذل  دهد ،  ناشن  دوخ  زا  یتماقتسا 
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(373) ُرَمَقلا َفَسَخ  َو  دهد . 

دیـشروخ ًالثم  دـنرادن ،  مه  اب  یکاکحطـصا  دـنروخ و  یمن  مهب  ینامـسآ  تارک  هک  هدـش  میظنت  يروط  اـه  تکرح  ماـظن  نیا  رد 
هدروخ و مهب  ماظن  نیا  دوش ،  اپ  هب  تمایق  هک  ینامز  رد  یلو  ( 374) َرَمَقلا َكِرُدت  نءا  اَهل  یغَبنَی  ُسمَّشلاال  درادن ،  هام  اب  يدروخرب 

(375) ُرَمَقلاو ُسمّشلا  َعِمُج  َو  دنوش .  یم  عمج  اجکی  رد  جراخ و  دوخ  یلصا  رادم  زا  کی  ره  هام  دیشروخ و 

ناگراتس عضو 

(377  ) ناگراتس ریاس  هام و  دیـشروخ و  زا  کی  ره  ( 376  ) نوحَبـسَی ٍکَلَف  یف  ُّلک  تسا :  هدومرف  نآ  هراب  رد  نآرق  هک  یناـگراتس 
هناد نایم  زا  ریجنز  ندیشک  نوچمه  هدمآ و  نوریب  دوخ  رادم  زا  زور  نآ  رد  دنتـسه ،  تکرح  رد  دوخ  صوصخم  رادم  کلف و  رد 

(378) ْتَرَثَتنا ُبِکاوَکلا  اذاو  دنوش ،  یم  قّرفتم  همه  دنبندرگ ،  ياه 

اّنّیَز دـنا ،  هتـشاد  تنیز  رون و  اـیند  رد  هچ  ره  تسا و  یگدیـشاپ  مه  زا  رثـن و  اـجنآ  رد  هدوب  باـسح  مظن و  اـیند  رد  هچ  ره  يرآ ، 
(380) ْتَرَدَکنا ُموجُّنلا  اذاو  دنیارگ .  یم  یکیرات  هب  اجنآ  رد  ( 379) َحِیباصَِمب اینُّدلا  َءامَّسلا 

یم رارق  تهج  هلبق و  صیخشت  یبای و  هار  تیاده و  هلیسو  اهایرد  یکشخ و  رد  دندوب و  رـشب  نایامنهار  ایند  رد  ناگراتـس  دنچ  ره 
هتفرگ و ناشرون  تمایق ،  ییاپ  رب  ماـگنه  هب  اـّما  ( 381) ِرحَبلا ِرَّبلا و  ِتاملُظ  یف  اِهب  اودَـتهَِتل  َموجُّنلا  مَکل  لَـعَج  يذَّلاوه  و  دـنتفرگ ، 

(382) ْتَسِمُط ُموجُّنلا  اَذِاف  دوش .  یم  دوبان  وحم و  اهنآ  تیاده  راثآ 

اههوک نیمز و  عضو 

مارآ نیمه  ناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  گرزب  ياـه  تمعن  زا  یکی  دراد و  شخب  مارآ  یتـکرح  هراوـهگ  نوـچمه  هک  ینیمز  نیا 
گرزب رایسب  هلزلز  ار  نآ  مان  دنوادخ  هک  دزرل  یم  نانچ  تمایق  ییاپ  رب  ماگنه  هب  ( 383) اداهِم َضرَالا  ِلَعَجن  َملءا  تسا ،  نآ  ندوب 

يا هزرل  نیمز ،  هـک  یناـمز  ( 385) اـَهلازلِز ُضرَـالا  َِتلِزلُز  اذاو  دـیامرف : یم  و  ( 384) ٌمیظَع یَـش ٌء  ِهَعاّـسلا  ََهلَزلَز  ّنِا  تـسا ،  هداـهن 
 . دنک ادیپ  كانتشحو 

میور و یم  هار  نآ  يور  یتحار  لامک  اب  هک  ینیمز  نیا 
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: دـیامرف یم  هک  نآرق  لوق  هب  میا و  هدرک  انب  ار  اـه  ناـمتخاس  عاونا  هدرک و  يزرواـشک  نآ  يور  مینک و  یم  هدافتـسا  نآ  عباـنم  زا 
زور نآ  رد  اـّما  دـیوش ،  یم  راوـس  نآ  تشپ  رب  هک  تسا  یمار  بـکرم  نوـچمه  امـش  يارب  نـیمز  ( 386) ًالولَذ َضرَالا  ُمَُکل  َلَـعَج 

تسین هدافتسا  لباق  اهنت  هن  هک  دنک  یم  ادیپ  یبارطضا  هکلب  تسین ،  مارآ  رگید  دوش ) یم  شکرـس  شومچ و  هک  یناویح  نوچمه  )
 ، دتفا یم  يدیدش  رایسب  بارطضا  هب  نیمز  هک  يزور  ( 387) ُضرالا ُفُجرَت  َموَی  دنور ،  یم  داب  رب  اه  هتفاب  اه و  هتخاس  مامت  هکلب  ، 

(388) ًاّکَد ًاّکَد  ُضرَالا  ِتَّکُد  اذا  ّالک  دوش .  یم  هدیبوک  مهرد  تّدش  هب  نیمز  زور  نآ 

هنابـش ياهـشالت  مه  و  نآ )  لاثما  تاناویح و  اـه و  ناـمتخاس  ناـهایگ ،  اـهرهن ،   ) نآ یعیبط  ياـه  تمعن  ماـمت  مه  هک  ینیمز  نیا 
دیدـش ناکت  کی  اب  اه  تنیز  نیا  همه  اـّما  ( ، 390) اَهل ًهَنیِز  ِضرَالا  َیلَع  ام  انلَعَج  اـّنِا  ( 389  ، ) دوـب هدرک  تنیز  ار  نآ  امـش  يزور 
دزادنا یم  نوریب  هداد و  سپ  تمایق  ماگنه  هب  دنک ،  یم  نفد  دوخ  رد  ار  هچ  ره  و  ( 391) ًاّجَر ُضرَالا  ِتَّجُر  اذاو  دزیر ،  یم  مهرد 

ياه ناسنا  نامه  لاقثا  زا  دارم  هک  تسا  نآ  هیرظن  نیرتهب  دـیامرف : یم  ییاـبطابط  همـالع  موحرم  ( 392) اَهلاقثَا ُضرَالا  ِتَجَرخَاَو  . 
 . دنتسه هدش  نفد 

تـشذگرس تماـیق  زور  رد  میداد ،  یم  ماـجنا  نآ  يور  ار  يراـک  ره  میتشادـنپ و  یم  روعـش  یب  تکاـس و  ار  وا  هک  ینیمز  ناـمه 
ار شلاس  اه  نویلیم 
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 . دـیآ یم  رد  زور  نآ  نادـهاش  زا  یکی  نوچمه  اه  ناسنا  يارب  دـنک و  یم  لقن  ار  شتارطاـخ  ثداوح و  ماـمت  دـنک و  یم  وگزاـب 
(393) اهَرابخَا ُثِّدَُحت  ٍذئَموَی 

ندـش رادـناج  هلءاـسم  دـمآرد ،  رادـناج  یعفا  تروص  هب  یـسوم  ترـضح  ناـج  یب  ياـصع  ادـخ ) هدارا  اـب   ) هکنآ زا  دـعب  يرآ ، 
 . تسین یندشان  لاحم و  رگید  تادامج 

نیمز ياج  همه  دنوش ) ،  یم  مرن  هبنپ  گیر و  تروص  هب  سپـس  هعطق و  هعطق  هدـنکاج و  زا  اههوک  هکنآ  رطاخب   ، ) تمایق زور  رد 
(394  ) هَزِراـب َضرَـالا  يَرَتو  دـنک .  یمن  ادـج  مه  زا  ار  نآ  تاـعطق  يراوید ،  ّدـس و  عناـم و  چـیه  دوش ،  یم  تخاونکی  حّطـسم و 

(395  ) تَّدُم ضرَالا  اذاو  دیآ .  یم  رظن  هب  رتگرزب  هدیشک و  نیمز  حطس  ًارهق  دش ،  هتشادرب  هک  اههوک 

ایند رد  هک  هنوگ  ناـمه  ( 396) ُضرَالا ُقَّقَـشَت  َموَی  دـنزیر ،  یم  نوریب  نآ  نورد  زا  اـه  ناـسناو  دوش  یم  هتفاکـش  زور  نآ  رد  نیمز 
يوسب ناباتـش  هدروآرب و  رـس  كاخ  زا  اه  ناسنا  زین  تمایق  رد  دنروآ ،  یم  رد  رـس  نآ  نورد  زا  اه  هناد  ناهایگ و  هتفاکـش و  نیمز 

یم خر  نآ  رد  یساسا  یّلک و  یتارییغت  تسا و  زورما  نیمز  نیا  زا  ریغ  نیمز  تمایق  رد  هصالخ  دش و  دنهاوخ  رـضاح  یهلا  هاگداد 
(397) ِضرَالا َریغ  ُضرَالا  ُلَّدَُبت  َموَی  دهد . 

اههوک اّما 

و ( 398) ْتَفُِـسن ُلابِجلا  اذاو  هدش ،  هدنک  اج  زا  دـیدش  هلزلز  رثا  رد  اهنآ  دـیامرف : یم  تمایق  هناتـسآ  رد  اههوک  عضو  هراب  رد  نآرق 
تّدش اب  و  ( 399) ُلابِجلا ِتَّرِیُسو  دننک ،  یم  تکرح 
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ياهدرگ نوچمه  هک  دـنروخ  یم  مهب  نانچ  تاعطق  نآ  سپـس  و  ( 400) ًهَدِحاو ًهَّکَد  اتَّکُدَـف  دـنوش .  یم  هعطق  هعطق  هدروخ و  مهب 
 . دنیآ یم  رد  هدش  هدز  مشپ  تروص  هب  دـنوش و  یم  رت  مرن  هسام  نش و  زا  هاگنآ  و  ( 401) ًاّثَبنُم ًءابَه  َْتناکَف  دنیآ ،  یم  رد  هدنکارپ 
هب هدوـبن و  یهوـک  ًالـصا  ییوـگ  هک  دوـش  یم  ناـنچ  یگرزب  ینیگنـس و  تـمظع و  نآ  هصـالخ  و  ( 402) ِنهِعلاَک ُلاـبِجلا  ُنوکَتو 

(403) ًابارَس َتناکف  دنیآ .  یم  رد  بارس  تروص 

لاـح هب  میرگنب  یمک  میدوـمن ،  ناـیب  اـههوک  هاـم و  دیـشروخ ،  ینامـسآ ،  تارک  نامـسآ ،  نیمز ،  ياـه  ینوـگرگد  هـک  نوـنکا 
درک و میهاوخ  هچ  دـننک ؟  یم  راضحا  یناسک  هچ  اب  یلاح و  هچ  رد  ار  ام  و  دـمآ ؟  دـهاوخ  هچ  ام  رـس  رب  زور  نآ  رد  هک  نامدوخ 

؟  تشاد میهاوخ  یسردایرف  هاگ و  هیکت  زور  نآ  رد  ایآ  و  تفگ ؟  میهاوخ  هچ 

ثیدح رد  تسا .  کیدزن  یلیخ  یلو  تسا ،  رود  تمایق  دنک  یم  لایخ  ناسنا  ( 404) ًابیِرَق هاَرنو  ًادیَعب  ُهَنوَرَی  مهَّنِا  دیامرف : یم  نآرق 
و تسا ،  تمایق  هب  دورو  هزاورد  خزرب  ربق و  ملاع  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دوش ،  یم  اپ  رب  شتمایق  دُرم ،  ناسنا  هک  نیمه  میناوخ :  یم 

 . تسا سَفَنو  مد  کی  شیب  هزاورد  نآو  ام  هلصاف  رگم 

تسا ینامسج  داعم 

کین و راک  يازج  دوش و  یمن  هدـنز  ندـب  نیمه  اب  تمایق  رد  ناسنا  ینعی  دراد ،  یناحور  هبنج  اهنت  داعم  دـننک  یم  رّوصت  یهورگ 
اه تّذل  قیرط  زا  ار  دوخ  دب 
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تاّرذ ینعی  دنناد ،  یم  ینامـسج  ار  داعم  دّدعتم  تایاور  نآرق و  رّکفت ،  نیا  فالخ  رب  یلو  دنک ،  یم  تفایرد  یحور  ياهرفیک  و 
هدمآ و رد  ناسنا  ییایند  بلاق  دننام  یبلاق  رد  هدـش و  عمج  اج  کی  رد  نیمز  فارطا  اهربق و  نورد  هدیـسوپ  ياه  ناوختـساو  ندـب 

 . دیسر دهاوخ  دوخ  لامعا  شاداپ  رفیک و  هب  سپس  هدش و  رضاح  یهلا  هاگداد  رد  ددرگ و  یمرب  نآ  هب  حور  هرابود 

 . دنیآ یم  نوریب  اهربق  زا  هدش و  هدنز  ناگدرم  تمایق  زور  ( 405) ِثادجَالا َنِم  َنوُجُرخَی  میناوخ :  یم  میرک  نآرق  ياج  هس  رد 

 . دناوخارف نامربق  هاگباوخ و  زا  ار  ام  یسک  هچ  ( 406) انِدَقرَم نِم  انَثََعب  نَم  دنیوگ : یم  تمایق  رد  مدرم  دیامرف : یم  نآرق 

 . دزیگنا یم  رب  دنتـسه ،  اـهربق  رد  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ  اـنامه  ( 407) روـُبُقلا ِیف  نَم  ُثَعبَی  َهـّللا  ّنِا  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد 
 . دزادنا یم  نوریب  دوخ ) لد  زا  ار  ناگدرم  هلمج  زا   ) ار اه  ینیگنس  نیمز  ( 408) اَهلاقثَا ُضرَالا  ِتَجَرخَاو  میناوخ :  یم  نینچمه 

 ، ربق زا  تحارص  اب  نآرق  تایآ  همه  نیا  ارچ  دشاب ،  هتشادن  مسج  هب  يراک  دشاب و  حور  شاداپ  رفیک و  هب  طوبرم  داعم  رگا  یتسار 
 ! تسین ربق  رد  هک  حور  دیوگ ،  یم  نخس  نیمز  ثادجَا و  دقرَم ، 

 ، هدروآ تعیبط  رد  داعم  ياه  هنومن  نآ و  ندوب  هداس  داعم و  ناکما  هراـب  رد  نآرق  هک  یتاـهیبشت  اـه و  لاـثم  ماـمت  هکنآ  رب  هوـالع 
 . تسا ینامسج  داعم  هب  طوبرم 

دیدرت راکنا و  هتشذگ ،  اهنیا  همه  زا 
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اذا دنتفگ : یم  اهنآ  دوب .  هدیـسوپ  ياه  ناوختـسا  ندش  هدـنز  زا  هکلب  دوبن ،  حور  ندـش  هدـنز  دروم  رد  راّفک ،  داعبتـسا  ههبـش و  و 
هدنکارپ و ملاع  نیا  رد  نآ  تاّرذ  هدیـسوپ و  كاخ  ریز  رد  ام  ندـب  هکنآ  زا  دـعب  ایآ  ( 409) ٍدـیدَج ٍقلَخ  یَفل  ّانِاء  ِضرَالا  ِیف  انلَلَض 
ار نارکنم  تاهبـش  مامت  اه ،  هنومن  نایب  اب  یهاگ  لالدتـسا و  اب  یهاگ  نآرق  هکنآ  هصالخ  دـش ؟  میهاوخ  هدـنز  اـم  زاـب  دوش ،  مگ 

 . تسا ینامسج  داعم  نآرق  رظن  زا  هداد و  خساپ 

 ، تشهب خزود ،  هراـب  رد  هک  ار  نآرق  هیآ  اهدـص  دـیاب  هکلب  دـنرادن ،  یلیلد  اـهنت  هن  دـنرادنپ ،  یم  یناـحور  ار  داـعم  هـک  یناـسک 
تاهیجوت اهنآ  يارب  دـنیامن و  فرحنم  دوخ  حیحـص  يرهاظ و  ریـسم  زا  ار  همه  تسا ،  تمایق  رد  هک  ییاهوگتفگ  اضعا و  تداهش 

 . دننک تسرد  تایاور  نآرق و  فالخ  رب  یلیلد  یب 

لوکءام لکآ و  ههبش 

ياذـغ هویم  نآ  دوش و  یم  هویم  ناهایگ  قیرط  زا  هدـش و  لیدـبت  كاخ  هب  نامندـب  یتّدـم  زا  سپ  میدرم  هک  ام  دـنیوگ : یم  یخرب 
مه رد  تاّرذ  نیا  تمایق  رد  هنوگچ  نیاربانب  میوش ،  یم  نارگید  ندب  وزج  یتّدم  زا  سپ  هطساو  دنچ  اب  ام  سپ  دوش ،  یم  نارگید 

؟  دش دنهاوخ  ادج  مه  زا  هدش  طولخم 

زا لولـس  کی  ردق  هب  اهنت  یلو  دنروخب ،  ار  نآ  نارگید  هدش و  هویم  سپـس  ددرگ و  كاخ  ام  ندب  مامت  رگا  مییوگ :  یم  خساپ  رد 
فّرعم هک  تسا  یفاک  دشاب ،  یقاب  ام 
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لولـس کی  زا  زین  ردام  محر  رد  ام  هک  هنوگ  نامه  دوش ،  تسرد  ام  ندب  لولـس  کی  نامه  زا  تمایق  رد  هدش و  ام  ّتیـصخش  مامت 
 . میا هدش  تسرد 

لیدبت کچوک  هملق  نامه  یتّدم  زا  سپ  هک  دیناشن  یم  كاخ  رد  هملق  ناونع  هب  ار  یتخرد  کچوک  هعطق  کی  امـش  هکنیا  دننامه 
کی هاگنآ  هدرک و  ادیپ  مُد  رس و  کی  شا  هعطق  ره  دنوش ،  هعطق  هعطق  رگا  هک  اه  مرک  یضعب  ای  دوش ،  یم  دنمونت  تخرد  کی  هب 

 . دوش یم  لماک  مرک 

ریق لیئوزاگ ،  کیتسال ،  نیزنب ،  هچراپ ،  خن ،  دناوتب  ناسنا  دننام  یفیعض  دوجوم  کی  هک  مینک  یم  رواب  هنوگچ  هتـشذگ ،  همه  زا 
کش نیمز ،  لد  زا  ام  ندب  تاّرذ  ندومن  جراخ  رد  یتسه  قلاخ  ِدنوادخ  ییاناوت  رد  اّما  دنک ،  جارختـسا  تفن  نورد  زا  ار  نغور  و 

! ؟  مینک دیدرت  و 

یم ام  هک  ینان  هعطق  کی  رگم  دـنک ،  یم  ریـش  هب  لیدـبت  ار  نآ  دـنوادخ  دـنروخ و  یم  فلع  دنفـسوگ  واـگ و  هک  مینیب  یمن  رگم 
یتردق نینچ  هک  ییادخ  یتسار  دـیآ ،  یمن  رد  وم و . . .  نخان و  یبرچ ،  کشا ،  نوخ ،  ناوختـسا ،  تشوگ ،  تروص  هب  میروخ 

؟  دیامن ادج  مه  زا  ار  هدش  طولخم  مهرد  تاّرذ  تمایق  رد  دناوت  یمن  دراد ، 

زیچ زا  رت  گرزب  ادخ  يارب  زیچ  چیه  تسین و  يرگید  راک  زا  رت  ناسآ  يراک  چیه  دنوادخ  يارب 
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ریجنا و هب  مه  یهاگ  اهاحُـض و  ِسمّـشلاو و  تسا :  هدروخ  دنگوس  یگرزب  نآ  اب  دیـشروخ  هب  یهاگ  نآرق ،  اذـل  تسین و  يرگید 
 . تسا ناسکی  دیشروخ  ریجنا و  ندیرفآ  دنوادخ  يارب  اریز  ِنُوتیَّزلا ،  ِتلاو و  ِنیّ نوتیز ، 

نیا هک  دـنادب  دـیاب  مه  ینعی  دراد ،  تیاهن  یب  تردـق  ملع و  هب  زاین  هدـش ،  طولخم  مهرد  تاّرذ  ندـش  ادـج  هکنآ  نخـس  هاـتوک 
دنادرگرب و لّوا  تروص  هب  تسه  یلکش  ره  هب  اج و  ره  زا  ار  نآ  دناوتب  دیاب  مه  تسا و  هدمآ  رد  یتروص  هچ  هب  اجک و  رد  تاّرذ 

(410  . ) تسا تالامک  نیا  عماج  دنوادخ  اهنت 

دروم نیا  رد  تاهبـش  يرـس  کی  هب  خساپ  یلمع و  هنومن  دـناوت  یم  تشذـگ ،  داعم  ناکما  ثحب  رد  هک  میهاربا  ترـضح  يارجام 
 . دشاب

تمایق رد  روضح  یگنوگچ 

: تسا هدومن  نایب  عون  دنچ  ار  تمایق  هنحص  رد  ناسنا  ندش  رضاح  هوحن  نآرق 

(411) ًادرَف ِهَمایِقلا  َموَی  ِهِیتآ  مهُّلُکو  دوش ،  یم  ثوعبم  اهنت  ناسنا  دیامرف : یم  یهاگ 

(412  ) مِهِمامِِاب ٍسانُا  ّلُک  اوُعدَن  َموَی  دوش ،  یم  ثوعبم  تسا  هتفریذپ  ایند  رد  هک  يربهر  اب  هارمه  ناسنا  میناوخ :  یم  یهاگ 

(413) ًاجاوفَا َنُوتءاَتَف  دنوش ،  یم  دراو  جوف  جوف  روطب  هتسد و  هتسد  مدرم  میناوخ :  یم  یهاگ  و 

یمن وا  درد  هب  لیماف  تسود و  تورث ،  لام ،  ینعی  تساهنت ،  ياـهنت  یـسردایرف  رظن  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  اـه  تواـفت  نیا  لـیلد 
 ، هفایق لکش و  رظن  زا  و  تسا ،  هارمه  هدرک  باختنا  هک  يربهر  اب  تشونرس ،  رظن  زاو  دنروخ ، 
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 . دبای یم  ار  دوخ  دنتسه  وا  رکفمه  راکمه و  هک  یهورگ  نایم  رد 

هتشادن یسردایرف  یلو  دشاب ،  ّتیعمج  هوبنا  نایم  رد  شیوخ و  ربهر  رس  تشپ  رد  یّصاخ و  لکـش  رد  یناسنا  تسا  نکمم  نیاربانب 
 . دنیبب اهنت  ار  دوخ  و 

یّمهم لا  ؤس  دومرف : تسیرگ و  ادـخ  لوسر  درک ،  لا  ؤس  ًاجاوفَا  َنُوتءاَـتَف  هیآ  هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ناراـی  زا  یکی 
: دنوش یم  روشحم  هنوگ  هد  تمایق  رد  مدرم  دندومرف : سپس  يدرک و 

5 روک .  قحاـن ،  یـضاق   4 نوگژاو .  ناراوخاـبر ،   3 كوخ .  لکـش  هب  ناراوـخ ،  مارح   2 نومیم .  تروـص  هب  نازاـس ،  هعیاـش   1
 ، نیچربخ  8 هدیرب .  اپ  تسد و  رازآ ،  هیاسمه   7 دوخ .  نابز  ندیوج  لاح  رد  لمع ،  یب  ملاع   6 لال .  رک و  رورغم ،  ناهاوخدوخ 

(414  . ) دنوش یم  روشحم  شتآ  زا  یششوپ  رد  ناربکتسم  رادرم 10  زا  رتوبدب  ناشاّیع ،   9 شتآ .  ياه  هخاش  هب  هتخیوآ 

مهرد اه  خلم  دـننام  هک  دـنیآ  یم  نوریب  اهربق  زا  جـیگ  هدز و  تشحو  نانچ  ( 415) رِـشَتنُم ٌدارَج  مُهَّنَاَـک  میناوخ :  یم  رمق  هروس  رد 
(416  . ) دنوش یم  طلتخم 

کی ایوگ  هک  دـنود  یم  تعرـس  اب  همیـسارس و  نانچ  دـنوش ،  یم  جراخ  هدـنز  اهربق  زا  هک  نیمه  اهنیا  دـیامرف : یم  رگید  ياج  رد 
ِثادـجَالا َنِم  َنوُجُرخَی  َموَی  دـنناسرب .  نآ  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  دـنهاوخ  یم  هداد و  رارق  فدـه  ار  یـصوصخم  ولبات  تمالع و 

(417) َنوُِضفُوی ٍبُُصن  یِلا  مُّهنَاک  ًاَعارِس 

رد
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ّتلذو دننک  یم  هاگن  دوخ  فارطا  هب  دولآ  کشا  عشاخ و  ياه  مشچ  اب  ندش ،  ثوعبم  زا  سپ  ناگدرم  میناوخ :  یم  دّدـعتم  تایآ 
((( 419  . ) تسا هتفرگارف  رهق  اب  ینعی  مُهُقَهرَت  ( ) 418) ٌهَّلِذ مُهُقَهرَت  مُهُراصبَا  ًهَعِشاخ  دریگ .  یمارف  رهق  اب  ار  نانآ  یبیجع 

دیاش ( 420  . ) دنتـسه هدنکارپ  جیگ و  اه  هدـنرپ  اه و  هناورپ  نوچمه  مدرم  دـیامرف : یم  نآرق  هک  تسا  روآ  تشحو  نانچ  زور  نآ 
لابند هب  دننک و  یم  زاورپ  همه  دوش ،  دنلب  ییادص  هک  نیمه  دـنا ،  هتـسشن  یتخرد  يور  يدایز  ناگدـنرپ  هک  یهاگ  دیـشاب  هدـید 
دنراد رظن  رد  ار  یصوصخم  ياج  ییوگ  هک  دننک  یم  زاورپ  عیرس  نانچ  دننک و  یم  زاورپ  یئوس  هب  يا  هتـسد  ره  ینمءا  ياج  کی 

 . تسا هتخادنا  اپ  تسد و  هب  ار  اهنیا  ادص  نآ  هکلب  تسین ،  نینچ  یلو  ، 

هدنکارپ هدز و  تریح  رـشحم  لها  ادص ،  نیا  اب  هَعِراقلا و  ام  ُهَعِراقلا  دوش ،  یم  ادـیپ  يدـیدش  رایـسب  يادـص  مه  تمایق  رد  يرآ ، 
 . دنراد یّصاخ  فده  کی  ایوگ  هکنانچ  دنود  یم  یتمس  هب  يا  هتسد  ره  هدش و 

اهنآ یلو  ینیب ،  یم  تسم  ار  مدرم  تمایق  ندش  اپ  رب  تقو  رد  ( 421  ) يراکُس َساّنلا  يَرَتو  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ 
 . تسا هدوبر  اهنآ  رس  زا  ار  لقع  هک  تسا  دیدش  نانچ  باذع  هکلب  دنتسین ،  تسم 

روضح تمایق  رد  یّـصاخ  رون  نانیمطا و  شمارآ و  اب  نامیا  اـب  دارفا  تسا ،  رفاـک  راـکهانگ و  دارفا  هب  طوبرم  اـه  تشحو  نیا  هّتبلا 
یم ادیپ 
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(422  ) مِهیِدیَا ِنَیب  مُهُرُون  یعسَی  دنرادن .  مه  یتشحو  هرهلد و  چیه  دننک و 

 . تسا راّفک  هب  طوبرم  دـنک ،  یم  رارف  شدـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  ردام و  ردارب و  زا  ناسنا  تماـیق  رد  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد  رگا 
اب راـکوکین  دارفا  زور ،  ناـمه  رد  يرآ  ( 424  ، ) هتـسشن مغ  راثآ  اـهرابغ و  یـضعب  تروص  يور  هک  زور  ناـمه  رد  هنرگو  ( 423)

ٌهوُجُو دننک .  یم  ادیپ  روضح  تمایق  هنحـص  رد  دنا  هدرک  تفایرد  ار  تراشب  ياه  مایپ  هک  یلاح  رد  نادنخ  ینارون و  ياه  تروص 
(425) ٌهَرِشبَتسُم ٌهَکِحاض  ٌهَرِفسُم  ٍذئَموَی 

ولج هب  ار  وا  هک  تسا  يرومءام  یناسنا  ره  اـب  اریز  تسین ،  نتفر  هرفط  ياـج  تسا و  يراـبجا  یهلا  هاـگداد  رد  روضح  زور  نآ  رد 
(426) ٌدیهَش ٌِقئاس و  اهَعَم  ٍسفَن  ُّلک  دهد .  یم  یهاوگ  شلامعا  رب  يرگید  رومءام  دنار و  یم 

تمایق فاصوا  اه و  مان 

مان اّما  ( 427  . ) تسا هدومن  نایب  تایاور  تایآ و  زا  تسا  فصو  مان و  دصکی  زا  شیب  هک  ار  تمایق  ياه  مان  یناشاک  ضیف  موحرم 
 : تسا تیبرت  نیا  هب  هدمآ ،  نآرق  رد  هک  یفاصوا  اه و 

 . دوش شاف  رارسا  دور و و  رانک  اه  هدرپ  هک  يزور  ( 428) ِرئارّسلا یَْلُبت  َموَی  1

 . دنتسه جیگ  قّرفتم و  توهبم ،  هدنکارپ ،  ياه  هناورپ  دننامه  مدرم  هک  يزور  ( 429  ) تُوثبَملا ِشارَفلاَک  ُساّنلا  ُنوکَی  َموَی  2

 . دنا هداد  هدعو  نآ  هب  ینامسآ  بتکو  ایبنا  مامت  هک  يزور  ( 430) دوُعوَملا ِموَی  3

نیرت کیدزن  زا  یّتح  هک  تسا  يردـق  هب  ناسنا  یـصخش  ياه  يراـتفرگ  هک  يزور  ( 431  ) هِیبءاو ُِماو  ِهّ ِهیخءا  نـم  ُءرَملا  ُّرِفَی  َموَـی  4
 ، دزیرگ یم  دارفا 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنک یم  رارف  مه  شرسمه  دنزرف و  ردپ ،  ردام ،  ردارب ،  زا 

ناهانگ دنک و  یم  هاگن  هداتسرف  دوخ  تمایق  يارب  شیپ  زا  هک  ییاهراک  هب  ناسنا  هک  يزور  ( 432  ) هادَی تَمَّدَق  ام  ُءرَملا  ُرُظنَی  َموَی  5
 . دنیب یم  ار  شدوخ  هدش  مّسجم 

ییادج زور  ( 434  ) لصَفلا ُموَی  دـیریگب ،  هلـصاف  دوش  یم  باـطخ  ناـمرجم  هب  هک  يزور  ( 433  ) نومِرجُملا اَـهّیا  َموَیلا  اوزاـتما  6و 
 . اه ناسنا  همه  هرابرد  یهلا  مکح  تواضق و  زور  اه و  ناسنا 

 . دوش یمن  هداد  یسک  هب  مه  یهاوخرذع  ّقح  هدز و  اه  بل  رب  توکس  رهم  هک  يزور  ( 435  ) نوقِطنَیال ٌموَی  7

 . یشیاسآ چیه  نودب  نارفاک و  رب  كاندرد  تخس و  رایسب  زور  ( 436) ریسَی ُریَغ  َنیِرفاکلا  یَلَع  ٌریسَع  ٌموَی  8

 . دنیآ یم  نوریب  تعرس  اب  اهربق  زا  مدرم  همه  هک  يزور  ( 437) ًاعارِس ِثادجَالا  َنِم  َنوجُرخَی  َموَی  9

ار ناشرمعو  ناشدوخو  هتفر  ناشرـس  هالک  دنا و  هتخاب  ایندرد  دننک  یم  ساسحا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  يزور  ( 438  ) ُنباغَّتلا ُموَی  10
 . دنا هداد  رده  هب  تفم  هکلب  نازرا 

راک رد  تلاخد  فّرـصت و  تردق  يدحا  تسین و  سک  چیه  کلام  سک  چیه  هک  يزور  ( 439) ائیَش ٍسفَِنل  ٌسفَن  ِکلمَتال  َموَی  1 1
 . درادن ار  يرگید 

نانآو دنک  یمن  راوخ  هنحـص  نآ  رد  ار  نانم  ؤم  ربمایپ و  دـنوادخ ،  هک  يزور  ( 440  ) هَعَم اونَمآ  َنیذَّلاو  َِّیبَّنلا  ُهّللا  يِزُخیـال  َموَی  2 1
 . تسا نارفاک  ناراکهانگ و  هب  طوبرم  اه  هرهلد  اه و  یتحاران  مامت  دنتسه و  یهلا  فطل  هیاس  رد  نمءا و  رد 

دنوش یم  عمج  نآ  رد  مدرم  همه  هک  يزور  ( 441) ِعمَجلا ِموَی  3 1
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يا هتـسیاش  لامعا  رطاخب  نامیا  اب  نادرم  ناـنز و  هک  يزور  ( 442  ) مِهیِدـیَا َنَیب  مهُرُون  یعـسَی  ِتانِم  ؤملا  َنینِم و  ؤملا  يَرَت  َموَی  4 1
 . دننک یم  تکرح  تساهنآ  ولج  رد  هک  ناشدوخ  رون  اب  دنا  هداد  ماجنا  هک 

 . تسا یمتح  یعطق و  هدش و  صّخشم  هک  يزور  ( 443) ٍمولعَم ٍموَی  5 1

 . دنوش یم  باترپ  خزود  هب  فنُع  اب  تّدش و  اب  داعم  ناگدننک  بیذکت  هک  يزور  ( 444) ًاّعَد َمّنَهَج  ِران  یلا  َنوُّعَُدی  َموَی  6 1

 . دنوش یم  جراخ  اهربق  زا  هک  يزور  ( 445) ِجورُخلا ُموَی  7 1

 . دنونش یم  ار  بیجع  يادص  هحیص و  هک  يزور  ( 446  ) هَحیَّصلا َنوعَمسَی  َموَی  8 1

 ( . تسین گرم  رگید  و   ) تسا هنادواج  یگشیمه و  هک  يزور  ( 447) ِدُولُخلا ُموَی  9 1

 . دوش یم  هدناشوپ  لمع  سابل  ایبنا  ياهرطخ  مالعا  تادیدهت و  هب  هک  يزور  ( 448) ِدیعَولا ُموَی   20

 . تسا گرزب  رایسب  هک  يزور  ( 449) ٍمیظَع ٍموَی  1 2

 . تسا كاندرد  رایسب  هک  يزور  ( 450) ٍمیلَا ٍموَی  2 2

 . دنوش یم  هضرع  شتآ  رب  راّفک  هک  يزور  ( 451) ِراّنلا َیلَع  اورفَک  َنیذَّلا  ُضَرُعی  َموَی  3 2

 . درادن هدیاف  ناملاظ  یهاوخرذع  هک  يزور  ( 452  ) مُُهتَرِذعَم َنیِملاّظلا  ُعَفنَیال  َموَی  4 2

 . دنزیخ یم  اپب  نداد  تداهش  يارب  نادهاش  هک  يزور  ( 453) ِداهشَالا ُموقَی  َموَی  5 2

؟  دوس هچ  یلو  دنبلط ،  یم  کمک  هب  ار  رگیدکی  مدرم  هک  يزور  ( 454) ِدانَّتلا َموَی  6 2

 . دوش یم  یگدیسر  تشرد  زیر و  ياه  باسح  هب  هک  يزور  ( 455) ِباسِحلا ِموَی  7 2

لها اب  اه  نامسآ  لها  مه  ادخ ،  اب  ناگدنب  مه  دنیامن ،  یم  تاقالم  رگیدکی  اب  اه  ناسنا  مه  هک  يزور  ( 456) ِقالَّتلا َموَی  8 2
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(457  . ) دنراد تاقالم  ناشلامعا  اب  اه  ناسنا  مه  مولظم و  اب  ملاظ  مه  نیمز ، 

 . تسا رود  دیدرک  یم  لایخ  امش  تسا و  کیدزن  هک  يزور  ( 458  ) هَفِز الا  َموَی  9 2

یمارف بش  نوچمه  ار  نارفاک  نیئاـپ ،  ـالاب و  زا  باذـع  هک  يزور  ( 459  ) مِِهلُجرَا ِتحَت  نِمَو  مِِهقوَف  نِم  ُباذَـعلا  ُمُهاـشغَی  َموَی  30
 . دریگ

 . تسا هدیاف  یب  ناسنا  يارب  دنزرفو  لام  هک  يزور  ( 460) َنوَنبالو ٌلام  ُعَفنَیال  َموَی  1 3

: دننز یم  دایرف  دنریگ و  یم  نادند  هب  ینامیشپ  تّدش  زا  ار  دوخ  ناتـسد  ناملاظ  هک  يزور  ( 461  ) ْهیَدَی یَلع  ُِملاّظلا  ُّضَعَی  َموَی  2 3
 ! میتشاد یهار  ربمایپ  اب  هارمه  شاک  يا  میدش و  یمن  تسود  ینالف  اب  شاک  يا 

هب زین  اـهاپ  اـه و  تسد  هکلب  ناـبز ،  اـهنت  هـن  هـک  يزور  ( 462) َنولَمعَی اوناکامب  مُُهلُجرَاو  مِهیِدـیَاو  مُُهتَنِـسلَا  مِهیَلَع  ُدَهـشَت  َموَی  3 3
 . دنهد یم  یهاوگ  ناسنا  ياهرادرک 

 . دراد اه  سوسفا  اه و  ترسح  ناسنا  هک  يزور  ( 463) ِهَرسَحلا ُموَی  4 3

ریخ ره  زا  ار  شدوخ  لمع  يدرف  ره  هک  يزور  ( 464  . . . ) ءوُس نم  تَلِمَع  امو  ًارَـضُحم  ٍریَخ  نِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسفَن  ُّلک  ُدِجَت  َموَی  5 3
 . دنیب یم  مّسجم  شربارب  رد  يّرش  و 

 . دنوش یم  هایس  ییاه  تروص  دیفس و  ییاه  تروص  هک  يزور  ( 465  ) هوُجُو ُّدَوسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَیبَت  َموَی  6 3

 . تسین يدیدرتو  ّکش  چیه  نآ  رد  هک  يزور  ( 466  ) هِیف َبیَرال  ٍموَِیل  7 3

 . درادن يا  هدیاف  ناسنا  تاجن  يارب  طباور  اهدتسو و  داد  هک  يزور  ( 467  ) هَّلُخال ِهِیف و  َعَیبال  ٌموَی  8 3

هک دوب  يدراوم  زا  یخرب  میتفگ ،  نونکات  هچنآ 
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 . تسا هدومن  نایب  ار  نآ  ضیف  موحرم  هک  تسا  هدـمآ  تمایق  فاصوا  هرابرد  يرگید  تایآ  هدـمآ و  نآرق  رد  موی  هملک  تغل و  اب 
(468)

اه هطبار  لئاسو و  نتسسگ 

تردـق و چـیه  هک  تسا  نآ  ندوب  درف  زا  دارم  و  ( 469  ، ) دـنوش یم  ثوعبم  يدرف  روط  هب  تماـیق  رد  مدرم  میناوـخ :  یم  نآرق  رد 
کمک هب  ایند  رد  هک  یلئاسو  بابـسا و  ماـمت  مییوگ :  یم  تقیقح  نیا  حیـضوت  رد  ( 470  . ) تسین یناسر  کمک  رب  رداـق  ییورین 

 : هلمج زا  دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  وا  يارب  ییاراک  هنوگ  چیه  ترخآ  رد  دیآ ،  یم  ناسنا 

تسین نینچ  تمایق  رد  اّما  دهد ،  یم  تاجن  يراتفرگ  زا  ار  دوخ  تمارغ  هیده و  اب  ناسنا  یهاگ  ایند  رد  تمارغ .  هیده و  هوشر ،   1
راک رد  دـیرخزاب  تمارغ و  لدـب و  ناهانگ ،  ینید و  یب  رفک و  ياج  هب  تماـیق  رد  ( 471) ٌلدَع اهنِم  ذِخا  ُؤی  ال  دـیامرف : یم  نآرق  . 

 . تسین

باذـع زا  ترخآ  رد  هدرک و  هدافتـسا  یتراپ  هطبار و  نیا  زا  دـنربمایپ ،  ناشناکاین  نوچ  هک  دنتـشاد  هدـیقع  دوهی  یتراپو .  هطبار   2
(472  . ) تسین هتفریذپ  نانآ  دروم  رد  یتعافش  چیه  هَعافَش  اهنِم  ُلَبُقی  ال  دیامرف : یم  نآرق  اّما  دوب ،  دنهاوخ  فاعم 

تمایق رد  اّما  دشاب ،  تاجن  هلیـسو  دناوت  یم  شـشخب  وفع و  ياضاقتو  تمادن  راهظاو  یهاوخرذع  یهاگ  ایند  رد  یهاوخرذـع .   3
 . تسا هدیاف  یب  نارگمتس  یهاوخرذع  تمایق  رد  ( 473  ) مُُهتَرِذعَم اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُعَفنَیال  دیامرف : یم  نآرق  زگره . 

ياهدوبعم هب  یگتسباو  ّتبحم و  هطساو  هب  هک  ینارگمتس  اهدنویپ : یگتسباو و   4
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اهدوبعم زاو  هدش  اه  یتسود  ودنویپ  نیا  رکنم  دننیب ،  یم  ار  یهلا  باذع  ات  ترخآ  رد  دندرک ،  متـس  مدرم  رب  يزور  دنچ  یهلا  ریغ 
زور نآ  رد  بابسا  مامت  اریز  درادن ،  يدوس  رگید  ( 474) ُبابسَالا ُمِِهب  تعَّطَقَت  دیامرف : یم  نآرق  دنیوج ،  یم  راجزنا  دوخ  ناوریپو 

 . تسا هاتوک  اج  همه  زا  ناشتسدو  عطق  یّلک  هب 

يرای هب  ای  هدوب و  نارگید  سردایرف  ای  هدرک و  کمک  دوخ  ناتـسدریز  ناراکتمدـخ و  هب  ایند  رد  ناسنا  یهاگ  نتـساوخ .  يراـی   5
خـساپ دوخ  تسد  ورف  تسد و  ریز  زاین  هب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تسین و  نینچ  زگره  تمایق  رد  اـّما  تسا ،  هدوب  هتـسبلد  نارگید 

(475) ًائیَش ًیلوَم  نَع  ًیلوَم  ِینُغیال  َموَی  دهد . 

نآرق اّما  یهاتوک )  تّدـم  يارب  هّتبلا   ، ) دور شیپ  هئطوت  بیرف و  هلیح و  اب  اـهراک  تسا  نکمم  یهاـگ  اـیند  رد  گـنرین .  هلیح و   6
 . درادن ناسنا  تاجن  رد  يرثا  نیرت  کچوک  هلیحو  رکم  زگره  تمایق  رد  ( 476) ًائیَش مُهُدیَک  مُهنَع  ِینُغیال  َموَی  دیامرف : یم 

یلو دهدب ،  ءادف  ناونع  هب  ار  یشزرا  اب  زیچ  لام و  هک  تسا  لیام  يراتفگ ،  نادنز و  زا  ییاهر  يارب  ناسنا  یهاگ  ایند  رد  هیدف .   7
(477  ) هَیِدف مُکنِم  ُذَخ  ُؤیال  َموَیلاَف  دوش .  یمن  هتفریذپ  زگره  تمایق  رد 

َول دیامرف : یم  نآرق  اریز  دشاب ،  گرزب  دایز و  رایسب  دنچره  دوش ،  یمن  هتفریذپ  ییادف  هنوگ  چیه  ییاهر  يارب  زور  نآ  رد  يرآ ، 
ِبُُقت َلّ ام  ِهَمایِقلا  ِموَی  ِباذَع  نِم  ِِهب  اودَتفَِیل  هَعَم  ُهَلثِمو  ًاعیمَج  ِضرَالا  ِیف  ام  مَهل  ّنءا 
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اب ار  نآ  رباربود  هکلب  اه ،  هناخو  اه  ندـعم  لاوما و  زا  تسا  نیمز  يور  هچنآ  مامت  دـینک  ضرف  رگا  ( 478) ٌمیلَا ٌباذَع  مَُهل  مُهنِم َو 
ناگورگ هب  شدوخ  اهنت  ناسنا  زور  نآ  رد  يرآ ،  دوش .  یمن  هتفریذپ  دـیهدب ،  دوخ  تاجن  يارب  ار  نآ  همه  دیـشاب و  هتـشاد  دوخ 

 . دوش یم  هتفرگ 

اهنت و  ( 479) َنوَنب ٌلام و ال  ُعَْفنَیال  َموَی  تسین ،  دیفم  دنزرف  لام و  تمایق  رد  هک  میناوخ  یم  نآرق  دّدعتم  تایآ  رد  دـنزرف .  لام و   8
هک يرابتعا  يّدام و  شزرا  هنوگ  ره  نازیملا  ریـسفت  هدومرف  هب  دروخ و  یم  ناسنا  درد  هب  دراد و  ییآراک  حـلاص  لمع  ملاس و  بلق 

 . تشاد دهاوخن  يدربراک  اجنآ  رد  دراد ،  ییاشگراک  ایند  رد 

ار شنادنزرف  دناوت  یم  ردپ  هن  درادن ،  ناسنا  تاجن  رد  يرثا  نیرت  کچوک  زین  لیماف  يدنواشیوخ و  تمایق  رد  تبارق .  تبسن و   9
يدربراک اجنآ  رد  ناگتـسب  هن  و  ( 480) ًائیَـش هِِدلاو  نَع  ٍزاج  َوُه  ٌدولوَمال  ِهَِدلَو و  نَع  ٌِدلاو  يزجَی  ال  ار .  ردپ  دـنزرف  هن  دـهد و  يرای 

مُهَنَیب َباسنَا  الَف  تشاد .  دهاوخن  يرثا  یلیماف  یگتـسب  تبارق و  بَسَن و  هنوگ  چیه  هصالخ  و  ( 481  ) مُکُماحرَا مُکُعَفنَت  َنل  دنراد ، 
(482)

یم نآرق  هکنانچ  دننک .  یم  رارف  زین  رگیدکی  زا  یـصخش ،  ياه  يراتفرگ  رطاخب  هکلب  دنـسر ،  یمن  رگیدکی  دایرف  هب  اهنت  هن  اهنآ 
ردپ ردام و  ردارب و  زا  ناسنا  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  ( 483  ) هِیَنب ِِهتَبِحاص و  هِیبءا و  ُِما و  ِهّ هیخءا و  نم  ُءرَملا  ُّرِفَی  موی  دیامرف :
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 . دنک یم  رارف  شنادنزرف  رسمه و  و 

تمایق رد  یسرباسح  باسح و 

تمایق رد  یسرباسح  باسح و 

یـسرباسح و رطاـخ  هب  رگید ،  ماـظن  کـی  لیکـشت  دوجوم و  ماـظن  ندروخ  مهب  ناـگدرم و  ندـش  هدـنز  داـعم و  تماـیق و  ییاـپرب 
رد تایاور  تایآ و  هب  هّجوت  اب  دریگ .  یم  رارق  تساوخزاب  شـسرپ و  دروم  تمایق  رد  هک  تسا  ناـسنا  يویند  لاـمعا  هب  یگدیـسر 

 : مینک یم  نایب  ار  یبلاطم  هنیمز ،  نیا 

سک همه  زا  لا  ؤس 

لا ؤس  میا  هداتسرف  ربمایپ  ناشیارب  هک  یمدرم  زا  مه  ًامتح  ام  ( 484) َنِیلَسرُملا َّنَلَئسََنلَو  مِهَیِلا  َلِسُرا  َنیذَّلا  َّنَلَئسَنَلَف  دیامرف : یم  نآرق 
 . مییامن یم  لا  ؤس  هن ،  ای  دنا  هدناسر  مدرم  هب  ار  بلاطم  ایآ  هکنیا  هراب  رد  ایبنا  دوخ  زا  مه  درک و  میهاوخ 

 . تفرگ دهاوخ  تروص  دارفا  همه  زا  تسا و  یمومع  تمایق  رد  لا  ؤس  يرآ ، 

لامعا همه  زا  لا  ؤس 

ًامتح دـیا  هداد  ماجنا  هچنآ  زا  ( 485  ) نُولَمعَت ُمتنُک  اّمع  َُّنلَئـُسَتلَو  دوش ،  یم  لا  ؤس  تساوخزاـب و  ناـسنا  لاـمعا  همه  زا  تماـیق  رد 
(486  ) هَرَی ارَش  ٍهَّرَذ  َلاقثِم  لَمعَی  نَمَو  ُهَرَی  ًریَخ  ٍهَّرَذ  َلاقثِم  ْلَمعَی  نَمَف  دشاب ،  زیچان  كدنا و  رایـسب  رگا  ّیتح  دیوش .  یم  تساوخزاب 

 . دید دهاوخ  ار  نامه  تمایق  زور  رد  دهد ،  ماجنا  يّرش  ای  ریخ  ( 487  ) يا هّرذ  نزو  مه  هب  سک  ره 

یّتح هک  تسا  یلاع  يردق  هب  اهراک  زا  یضعب  ناسنا  لامعا  نایم  رد  یلو  تسا ،  ّرـش  ریخ و  ياهراک  يارب  یّلک  نوناق  هیآ  نیا  هّتبلا 
نیب زا  مه  بوخ  ياهراک  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  كانرطخ  يردق  هب  ناهانگ  یـضعب  ای  دنک و  یم  لیدبت  اه  یبوخ  هب  ار  ناهانگ 

 . ددرگ طبح  هتفر و 

تلاح ره  زا  لا  ؤس 

ؤس باسح و  دروم  ّقح ،  نامتک  ای  ایر و  كرش و  گرزب  هانگ  ریظن  درادن ،  مه  يرهاظ  تروص  هک  ار  یناهانگ  دنوادخ  تمایق  رد 
 . داد دهاوخ  رارق  لا 

ای دیزاس  راکشآ  دیراد  لد  رد  هچنآ  رگا  ( 488  ) هّللا ِِهب  مُکبِساُحی  ُهوُفُخت  وءا  مُکِسُفنَا  ِیف  ام  اودُبت  نِا  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق 
 . دنک یم  هبساحم  ار  امش  نآ  قبط  دنوادخ  دینک ،  ناهنپ 

ای یبلط و  ترهـش  هکلب  دوبن ،  ادخ  ام  فده  یلو  میدرک  کمک  يریقف  هب  رگا  الثم  دروآ .  یم  باسح  هب  ار  ام  تاّین  راکفا و  یّتح 
 . میریگ یم  رارق  لا  ؤس  دروم  هزیگنا  فده و  نامه  رطاخب  مه  زاب  دشاب ،  نآ  لاثما 
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اجک ره  رد  لمع  هبساحم 

: دیامرف یم  نینچ  شدنزرف  هب  دوخ  يایاصو  نمض  رد  نامقل  ترضح 

(489) ٌرِیبَخ ٌفیَطل  َهّللا  ّنِا  ُهّللا  اَِهب  ِتءاَی  ِضرَالا  ِیف  وءا  ِتاومّسلا  ِیف  وءا  ٍهَرخَص  یف  نُکَتَف  ٍلَدرَخ  نِم  ٍهَّبَح  َلاقثِم  ُکَت  نِا  اهَّنِا  َّیَُنب  ای 

رعق رد  هاوخ  دـنلب و  ياه  نامـسآ  رد  هاوخ  یهد ،  ماجنا  يدـب  ای  کین  راک  مه  لدرخ  هناد  کـی  نزو  رادـقم  هب  هاـگ  ره  مدـنزرف ! 
دب کین و  شاداپ  هدرک و  رضاح  وت  ربارب  رد  ار  لمع  نآ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشاب ،  اه  گنـس  اه و  هوک  فاکـش  رد  ای  نیمز و 

 . داد دهاوخ  ار  تراک 

ملع و عنام  یکیراـت ،  هن  یناـهنپ و  هن  نآ و  ندوب  رود  هن  راـک و  ندوب  زیر  هن  يراـک ،  ناـهنپ  اـفخ و  لـماوع  زا  کـی  چـیه  يرآ ، 
نیاو تسین .  وا  یهاگآ 
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 . تسا فیرظ  قیقد و  روما  هب  ملاع  ینعی  ریبخ ،  مه  تسا و  فیطل  مه  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخب 

تمایق رد  لا  ؤس  مدع  ای  لا  ؤس 

اج کی  رد  نآرق  یلو  دش ،  دـهاوخ  لا  ؤس  وا  تالاح  لامعا و  همهو  سک  همه  زا  تمایق  رد  هک  میدرک  هدافتـسا  تایآ  زا  نونکات 
(491) ّناج ٌسنِا و ال  ِهبنَذ  نَع  ُلَئـُسیال  ٍذـِئَموَیَف  دـیامرف : یم  رگید  يا  هیآ  رد  و  ( 490  ) نومِرجُملا ُمِِهبُونُذ  نَع  ُلَئـُسی  ال  دیامرف : یم 
رد لا  ؤس  دیامرف : یم  اج  کی  ارچ  تسا و  عمج  لباق  تایآ  نیا  هنوگچ  لاح  مینک ،  یمن  لا  ؤسو  تساوخزاب  ناراکهانگ  زا  ام  هک 

؟  تسین راک  رد  یلا  ؤس  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  تسا و  راک 

يا دهد : یم  رادشه  هک  تسوا  تکاله  ماجنارـس  نوراق و  ناتـساد  رگنایب  هیآ  نوچ  تسین .  تمایق  هب  طوبرم  لّوا  هیآ  الّوا  خساپ : 
هبوت و تلهم  رگید  ام  بضغ  رهق و  ماگنه  اریز  دـیدرگرب ،  دوخ  جـک  هار  زا  دـییآ و  دوخ  هب  دـیراد  تلهم  ات  ناـمز !  ياـه  نوراـق 

يارب یباوج  لا و  ؤس  تصرف  مینک و  یمن  لا  ؤس  ناشناهانگ  زا  نادساف ،  ندرک  كاله  ماگنه  هب  ام  تشاد و  دیهاوخن  یهاوخرذع 
 . دننک شالت  سامتلا ،  یشارترذع و  هیجوت و  هبوت و  يارب  اهنآ  ات  میراذگ  یمن  یقاب  اهنآ 

یب نآ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  دـنک ،  یم  لا  ؤس  دوخ  یهاگآ  تخانـش و  يارب  ناسنا  ینعی  تسا ،  ییاسانـش  يارب  لا  ؤس  یهاگ  ایناث 
دنسانش یم  امیس  هب  ار  راکهانگ  مرجم و  زین  نانم  ؤم  هکئالم و  نینچمه  تسا و  زاین 
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(492  ) مُهامیِسب َنومِرجُملا  ُفَرُعی  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ  ، 

فقاوم و تمایق  رد  دـیامرف : یم  تایاور  هب  هجوت  اب  ییابطابط  همالع  هکنانچ  تسا .  دّدـعتم  تماـیق  ياـه  هاـگفقوت  لـحارم و  اـثلاث 
عقاو تساوخزاب  لا و  ؤس  دروم  رگید  یـضعب  رد  دریگ و  یم  رارق  لا  ؤس  دروم  لحارم  یـضعب  رد  ناسنا  تسا و  دّدـعتم  اه  هاگفقوت 

 . ددرگ یمن 

تسا رگید  یفقو  هلحرم و  هب  طوبرم  تایآ  نیا  يا و  هلحرم  هب  طوبرم  تسا ،  تمایق  رد  شسرپ  لا و  ؤس  رگنایب  هک  یتایآ  نیاربانب 
(493 . )

یساسا ياه  شسرپ 

هب تبـسن  تایاور  تایآ و  رد  نوچ  یلو  دوش ،  یم  لا  ؤس  ناسنا  تالاح  راـکفا و  لاـمعا و  ماـمت  زا  هک  میتفگ  نیا  رب  قباـس  هچرگ 
رد مه  ام  دـنا ،  هدرک  هّجوتم  صوصخب  دراوم  نآ  هب  ار  مدرم  ناماما  تسا و  راـک  رد  یّـصاخ  یگژیو  ّتیـساسح و  لـئاسم  یـضعب 

 : مینک یم  لقن  ار  دراوم  نآ  زا  يا  هشوگ  اجنیا 

 . دیریگ یم  رارق  لا  ؤس  دروم  هدش  هداد  امش  هب  هک  یتمعن  زا  ًامتح  تمایق  رد  ( 494) ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَموَی  َُّنلَئُسَتل  َُّمث  دیامرف : یم  نآرق 

تمعن زا  رگا  دـیامرف : یم  یئابطابط  همالع  ( 495  ، ) تسا موصعم  ماـما  تیـالو  هیآ ،  رد  تمعن  زا  دارم  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
ادـخ ناربمایپ  طخ  ادـخ و  ياـضر  هار  رد  دـیاب  اـه  تمعن  نیا  زا  هک  ییورین  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دوش  یم  لا  ؤس  مه  بآ  ناـن و 

دریگ یمن  رارق  لا  ؤس  دروم  دوخ  يدوخ  هب  بآ  نان و  تمعن  هنرگ  هن و  ای  تسا  هدش  فرصم  دوخ  ياجب  دوش ،  فرص 
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شدنزرف رگا  هدرک ،  نیمءات  ار  وا  كاشوپ  اذغ و  هدرک و  هیهت  ار  یتاناکما  شدنزرف  ندـناوخ  سرد  يارب  هک  يردـپ  ًالثم  ( 496 . )
 . دوش یم  تساوخزاب  تاناکما  نآ  مامت  زا  دناوخن ،  سرد 

یگدـنب نامه  هک  دریگ  رارق  دـیاب  هک  یهار  رد  اه  تمعن  نیا  ارچ  هک  تسا  نآ  يارب  یئزج  يّدام و  ياه  تمعن  زا  لا  ؤس  نیارباـنب 
زگره دنـشاب ،  هتفرگ  هرهب  ادـخ  هار  رد  يّدام  ياه  تمعن  زا  هک  یناسک  هنرگ  هتفرگن و  رارق  تسا ،  موصعم  يایلوا  تعاـطا  ادـخ و 

 . تفرگ دنهاوخن  رارق  لا  ؤس  دروم 

ّبح تیالو و  لام ،  یناوج ،  رمع ،  زا  هکنیا  ات  دـنک ،  یمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  ناسنا  تمایق  رد  میناوخ :  یم  دّدـعتم  تایاور  رد 
(497  . ) دوش لا  ؤس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

لا ؤس  دروم  لد ،  مشچ و  شوگ و  زا  کی  ره  ( 498) الوئسَم ُهنَع  َناک  َِکئلوا  ُّلُک  َدا  ؤُفلاو  َرَصَبلاَو  َعمَّسلا  َّنِا  میناوخ :  یم  نآرق  رد 
(499  . ) هدیقع رکف و  زا  لد  اه و  یندید  زا  مشچ  اه و  یندینش  زا  شوگ  دنریگ .  یم  رارق 

لامعا ریاس  دـش ،  لوبق  زامن  هاگره  تسا ،  زامن  هرابرد  دوش  یم  ناسنا  زا  هک  یلا  ؤس  نیلّوا  تماـیق  رد  هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
(500  . ) دنام یم  رثا  یب  زین  لامعا  ریاس  دش ،  در  زامن  رگا  دریگ و  یم  رارق  لوبق  دروم  مه 

تبسن ایند  رد  هک  ییاهارتفا  زا  تمایق  رد  هک  میناوخ  یم  هیآ 13  توبکنع  هروس  هیآ 56 و  لحن  هروس  رد 
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 . دوش یم  لا  ؤس  دوش ،  یم  هدز  نید  بتکم و  هب 

تساوخزاب هدش ،  هداد  تبسن  دنوادخ  سّدقم  تاذ  هب  لیلد  نودب  هک  یتاموهوم  يرـس  کی  زا  تمایق  رد  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد 
نیا ام  ( 501) َنولَئـُسیَو مُُهتِداهَـش  ُبَتُکتَـس  میناوخ :  یم  دنتـسناد ،  یم  ادـخ  نارتخد  ار  هکئالم  هک  یناسک  هرابرد  ًـالثم  دوش .  یم 

 . داد میهاوخ  رارق  لا  ؤس  دروم  تمایق  رد  طبض و  ار  نانآ  هوای  ياهفرح 

هّللا یّلـص  ربمایپ  دریگ .  یم  رارق  لا  ؤس  دروم  تسا  هدومن  تاناویح  هب  هک  یملظ  زا  یّتح  تماـیق  رد  ناـسنا  تاـیاور ،  یـضعب  قبط 
 . دـنک هدامآ  ار  شدوخ  تمایق ،  باسح  يارب  ناویح  نیا  بحاص  دومرف : تسا ،  هدـش  هتـسب  راـب  ریز  هک  دـید  ار  يرتش  هلآ  هیلع و 

(502)

تَِلُتق ٍبنَذ  ّيءِاب  تَِلئُـس  ُهَد  ؤوَملا  اَِذاَو  دنـسرپ : یم  دنا  هدرک  روگب  هدنز  هک  ینارتخد  هب  تبـسن  نیدـلاو  زا  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد 
؟  دیتشک ار  موصعم  لافطا  نیا  یهانگ  هچ  هب  ارچ و  ( 503)

زین دننک  یم  طقس  ار  دوخ  دالوا  ژاتروک  لمع  اب  زورما  نّدمتمو  تعنص  ملع و  يایند  رد  هک  یناسک  نینج و  طقـس  لماش  هیآ  دیاش 
 . دشاب

باوج یب  تالا  ؤس 

 ، تسا یحور  هجنکـش  باذـع و  یعون  نیا  عقاو  رد  تسا و  زجاع  نآ  خـساپ  زا  هک  دوش  یم  ناسنا  زا  یتالا  ؤس  یهاـگ  تماـیق  رد 
 : هلمج زا  تسین ،  اهنآ  يارب  یخساپ  یگدنمرش  زج  اریز 

 . نیکرشم زا  لا  ؤس   1

تعاطا و هک  یناسک  ناکرشم و  زا  دنوادخ  تمایق  زور  میناوخ :  یم  نآرق  دّدعتم  تایآ  رد 
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َنیءا دیامرف : یم  لا  ؤس  دـندوب ،  هتخود  مشچ  یهلا  تیاهن  یب  تردـق  زا  ریغ  یتردـق  هب  ای  دـنا و  هدومن  ار  ادـخ  ریغ  نیناوق  يوریپ 
؟  دیداد یم  رارق  نم  کیرش  ایند  رد  امش  هک  یناسک  دنتسه  اجک  ( 504  ) ِیئاکَرُش

ییاه کیرش  نآ  دوش : یم  هتفگ  ناکرـشم  هب  تمایق  زور  ( 505  ) مَهل اُوبیجَتسَی  مَلَف  مُهوعَدَف  مُکَئاکرُـش  اوُعدا  َلِیق  دیامرف : یم  ای  و 
 . دنونش یمن  یخساپ  یلو  دنناوخ ،  یم  مه  اهنآ  دیناوخب !  دوخ  یسردایرف  هب  ار  دیدرک  یم  رّوصت  ادخ  يارب  هک 

 . اه تصرف  زا  لا  ؤس   2

ار دوخ  تعجارم  مّنهج ،  رد  راّفک  ناراکهانگ و  هک  تسا  نیا  درادن  نآ  يارب  یخساپ  ناسنا  تمایق  رد  هک  یتالا  ؤس  زا  رگید  یکی 
رد دنوادخ  میهد .  ماجنا  حلاص  راک  ات  هدب  تاجن  شتآ  نیا  زا  ار  ام  ایادخ !  دنیوگ : یم  دننک و  یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ایند  هب 

(506  . . . ) َرَّکَذَت نَم  هِیف  ُرَّکَذتَی  ام  مُکرِّمَُعن  َملَو  ءا  دیامرف : یم  خساپ 

رد ناسنا  یلو  دریگ ؟  دنپ  تّدم  نآ  رد  تسا  نتفرگ  دـنپ  تربع و  لها  هک  ره  ات  میدادـن  رمع  ار  امـش  نتفرگ  دـنپ  رادـقم  هب  ام  ایآ 
زا دـیآ و  دوخ  هب  نآ  هقیقد  دـنچ  رد  اهنت  تسناوت  یم  هدرک و  رمع  لاس  اههد  هک  دـنیب  یم  نوچ  درادـن ،  یخـساپ  لا  ؤس  نیا  ربارب 

 . دنک هبوت  هدیشک و  تسد  هانگ  فارحنا و 

 . ناطیش يوریپ  زا  لا  ؤس   3

دنا هدرک  تعاطا  يوریپ و  ار  ناطیش  ياه  نامرف  ایند  رد  هک  یناسک  زا  دنوادخ  تمایق  زور  رد  دیامرف : یم  نآرق 
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یلو دینکن ؟  ار  ناطیش  یگدنب  هک  مدرکن  دهع  امـش  اب  ایآ  ( 507) َناطیَّشلا اوُدبعَتال  ْنءا  َمَدآ  یَنب  ای  مُکیلَا  دَهْعءا  َملءا  دـسرپ : یم  ، 
 . درادن یگدنمرش  تلاجخ و  زج  یخساپ  مه  لا  ؤس  نیا 

؟  تسیک رگباسح 

؟  تسیک رگباسح 

هّجوت اب  دنیامن ؟  یم  یسررب  ار  وا  لامعا  دنهد و  یم  رارق  هبـساحم  دروم  ار  ناسنا  تمایق  رد  یناسک  هچ  ای  سک و  هچ  هکنیا  رد  اّما 
 : مییوگ یم  تایاورو  تایآ  هب 

دنوادخ فلا : 

يرگید رگباسح  ره  زا  وا  باسح  دـنک و  یمن  ملظ  يدـحا  هب  هک  زیزع  لداع و  ملاع و  يادـخ  تسا ،  دـنوادخ  رگباسح  تمایق  رد 
 ، دراد یهاگآ  ام  راکفا  راک و  تشرد  زیر و  ماـمت  هب  تسا و  ناـبرهم  هک  يرگباـسح  ( 508) َنِیبِساح اِنب  یفَک  و  دـنک .  یم  تیافک 

ُعَرـسَا َوُه  و  تسا .  رگباسح  نیرت  عیرـس  و  ( 510) دـسر یم  قیالخ  همه  باسح  هب  ندز  مهب  مشچ  کـی  رد  هک  يرگباـسح  ( 509)
(511) َنیبِساحلا

هک هنوگ  نامه  دومرف : ماما  دنک ؟  یم  یسرباسح  ار  قئالخ  همه  نیا  هنوگچ  دنوادخ  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یصخش 
ار ادخ  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  یـسرباسح  هنوگچ  دیـسرپ : دـسر .  یم  زین  نانآ  همه  باسح  هب  دـهد ،  یم  يزور  ار  اهنآ  همه 

 . دننیب یمن  ار  وا  نانآ  دهد و  یم  ناشیزور  هک  هنوگ  نامه  ( 512  ) هَنورَیال مهقُزرَی و  امک  دومرف : ترضح  دننیب ؟  یمن 

 ، دشک یمن  لوط  رتشیب  ناویح  کی  ریـش  ندیـشود  هزادنا  هب  دیامرف : یم  ثیدـح  رد  تسا و  باسحلا  عیرـس  دـنوادخ  رگا  لا :  ؤس 
 ، نالوئسم ای  نادنمتورث  دننام  يا  هّدع  باسح  هک  تسا  هدمآ  يدراوم  رد  ارچ  سپ  تسا ،  ندز  مهب  مشچ  کی  رادقم  هب  ای  ( 513)

؟  دماجنا یم  لوط  هب  اه  تّدم 

تالا ؤس  هب  خساپ  باوج و  ندوب  ینالوط  رطاخ  هب  یسرباسح ،  ندش  ینالوط  خساپ : 
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 . رگباسح فعض  رطاخب  هن  تسا ، 

تّما ناربهر  ب : 

زا هنومن  دنچ  هب  هک  تسا ،  هدراذگ  تّما  نآ  ینامـسآ  ربهر  ماما و  هدهع  هب  ار  تّما  ره  باسح  دنوادخ  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد 
 : مینک یم  هراشا  اهنآ 

نایعیـش باسح  لاعتم  دنوادخ  تمایق  زور  رد  ( 514) اِنتَعیِـش ِباسِِحب  ُهّللا  اَنَلَّکَو  ِهَمایقلا  ُموَی  َناک  اذا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دنک یم  راذگاو  امدوخ  هب  ار  ام 

(515  . ) تسام اب  مدرم  باسح  دومرف : مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما 

باسح ایبنا و  هب  ار  ایبنا  نانیـشناج  باسح  هدش و  راد  هدهع  دوخ  ار  ناربمایپ  باسح  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لقن  قودص  موحرم  زا 
(516  . ) دیامرف یم  راذگاو  ناماما  هب  ار  اه  تّما 

: دیامرف یم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا  دّدعتم  تایاور  هب  هّجوت  اب  ( 517  ) مَُهباسِح انیَلَع  َّنِا  هیآ  لیذ  رد  یئابطابط  همالع  موحرم 
یتایاور فارعا ،  هروس  هیآ 46  لیذ  زین  یفاص  ریسفت  هکنانچ  ( 518  . ) تسا هورگ  نامه  نامز  ماما  هب  طوبرم  یهورگ  ره  باـسح 

 . تسا هدومرف  نایب  هراب  نیا  رد  ار 

ناسنا نادجو  ج : 

(519) ًابیـسَح َکیلَع  َموَیلا  َکِسفَِنب  یفَک  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ  تسا ،  ناسنا  نادـجو  تمایق ،  رد  نارگ  هباسحم  زا  رگید  یکی 
 . تسا یفاک  ناتدوخ  يرگباسح  ياربامش  نادجو  زورما 

هداد و ماجنا  الا ن  نیمه  ییوگ  هک  دوش  یم  شیوخ  لامعا  رّکذـتم  نانچنآ  ناسنا  تمایق  رد  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
طبض ارم  لامعا  تشرد  زیر و  هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  ( 520) اهاصحَا ِّالا  ًهَرِیبَک  ًهَریِغَص و ال  ُرِداُغی  ِباتِکلا ال  اذِهل  ام  دنز : یم  دایرف 

؟  تسا هدرک 

زین ام  دوخ  نادجو  هک  تسا  هنافصنم  هنالداع و  يردق  هب  دنوادخ  يرگباسح  يرآ ، 
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 . مینک یم  موکحم  نادجو  هاگداد  رد  ار  دوخ  هتشاد و  ار  تواضق  نامه  اه ،  هدرک  هب  يروآدای  رّکذت و  کی  اب 

تمایق رد  باسح  عاونا 

: دنوش یم  یسرباسح  يا  هنوگ  هب  يا  هتسد  ره  تمایق  رد 

 . دنوش یم  هبساحم  ناسآ  هداس و  یلیخ  یهورگ  فلا : 

 ، دـنا هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ار  ناشلمع  هماـن  هک  یناـسکو  نادیفـسور  زا  ( 521) ًاریـسَی ًاباسِح  ُبَساُحی  َفوَسَف  دـیامرف : یم  نآرق 
 . دوش یم  هدیشک  ناسآ  باسح 

تسا و هدرک  مورحم  ار  وت  هدـیزرو و  لخب  وا  هک  یـسک  نآ  هب  ینک  شـشخب  اطع و  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
رطاخب دنوادخ  تمایق  رد  تسا ،  هتشاد  اور  متس  وت  هب  هک  ار  یسک  نآ  ییامن  وفع  هدش و  ادج  وت  زا  هک  یـسک  اب  ینک  دمآ  تفر و 

(522  . ) دریگ یم  ناسآ  ار  وت  باسح  تالامک ،  نیا 

یناسآ ببـس  اـیند ،  رد  محر  هلـص  ( 523) َباـسِحلا ُنِّوَُهت  ِمِحَّرلا  َهَلِـص  ّنِا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
 . تسا تمایق  رد  باسح 

 . دنوش یم  یسرباسح  تخس  رایسب  یهورگ  ب : 

 . دنسرت یم  تمایق  تخس  ياه  باسح  زا  نانآ  ( 524) ِباسِحلا َءوُس  َنُوفاخَی  دیامرف : یم  ادخ  نادرم  فصو  رد  نآرق 

؟  دنراد ساره  وا  یباسح  دب  زا  نانآ  هک  تسا  باسح  دب  دنوادخ  رگم  یتسار 

مُهاتآ ام  ِردَق  یلَع  ِهَمایِقلا  َموَی  ِباسِحلا  ِیف  َدابِعلا  ُهّللا  ُّقاُدی  اّمنا  دیامرف : یم  هک  اجنآ  میبای ،  یم  تایاور  رد  ام  ار  لا  ؤس  نیا  خـساپ 
ایند رد  هک  یلقع  نازیم  قبط  ار  مدرم  باسح  تمایق  زور  دنوادخ  اینُّدلا  ِیف  ِلوقُعلا  َنِم 
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دهاوخ رت  تخـس  شباسح  مه  تمایق  رد  تسا  رتشیب  شکردو  لقع  ایند  رد  هک  یـسک  ره  دهد ،  یم  رارق  لا  ؤس  دروم  دـنا  هتـشاد 
 . دوب

 . دنشاب مه  دوخ  تخس  ياه  باسح  رکف  هب  دیاب  دننک  اه  هدافتسا  دوخ  یگنرز  زا  دنناوت  یم  ایند  رد  هک  كریز  دارفا  يرآ ، 

داد رد  ایند  رد  هک  یناسک  دومرف : دوب  ریگتخـس  رایـسب  مدرم  زا  دوخ  بلط  نتفرگ  رد  هک  نارای  زا  یکی  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(525  . ) دیشک دهاوخ  باسح  یتخس  هب  نانآ  اب  تمایق  رد  مه  دنوادخ  دنشاب ،  رظن  گنت  ریگتخس و  مدرم  اب  اهدتسو 

هب دنوادخ  اریز  نآ .  رد  ملظ  هن  تسا ،  باسح  رد  ّتقد  نامه  تمایق ،  رد  یباسح  دـب  يانعم  ( 526  ، ) دّدعتم تایاور  قبط  نیاربانب 
(527) ًادحَا َّکِبَر  ُِملظَیال  َو  دنک .  یمن  ملظ  سک  چیه 

 . دنور یم  خزود  هب  باسح  نودب  یهورگ  ج : 

رد نیاربانب  دنتـشادنرب ،  دوخ  تجاجل  زا  تسد  هزجعم  لیلد و  هیآ و  اهدـص  ندینـش  ندـید و  اب  هک  دنتـسه  یناکرـشم  نامه  اـهنیا 
ُبَصُنتال ِكرِّشلا  َلها  ّنِا  دومرف : مالّسلا  هیلعداجس  ماما  اذل  دنرادن .  باوج  لا و  ؤس  هب  يزاین  تسا و  نشور  نانآ  عضو  مه  تمایق 

 . دوش یمن  اپ  رب  نازیم  تمایق  رد  كرش  لها  يارب  ( 528) ُنیِزاوَملا ُمَُهل 

زج هب  ار  شناگدنب  مامت  دنوادخ  هک  دیامرف  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  يرگید  ثیدح  رد 
(529  . ) دروآ یم  باسح  نازیم  ياپ  ناکرشم 

(530) ًانزَو ِهَمایِقلا  َموَی  مَهل  ُمیُقنالَف  دیامرف : یم  هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  نآرق 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ای  دـنا و  هدادـن  ماجنا  يریخ  راک  ای  دـنرادن و  یـشزرا  نزو و  ناـنآ  ینعی  میراد ،  یمن  اـپ  هب  ینازیم  تماـیق  رد  یهورگ  يارب  اـم 
 . دنا هدومن  دوبان  ار  دوخ  هدیدنسپ  ياهراک  دوخ  فالخ  لامعا 

هب باسح  نودـب  دوسح ،  ملاع  لیخب و  دـنمتورث  راکانز و  درمریپ  وگغورد و  رجاف و  ملاظ و  ربهر  میناوخ :  یم  تایاور  یـضعب  رد 
(531  . ) دنور یم  خزود 

 . دنور یم  تشهب  هب  باسح  نودب  یهورگ  د :

: دنور یم  تشهب  هب  باسح  نودب  تمایق  رد  ییاهورگ  هک  میناوخ  یم  یلّصفم  ثیدح  رد 

 . دنزرو یم  تماقتسا  ناهانگ  زا  يرود  یهلا و  تاروتسد  ماجنا  رد  هک  یناسک   1

 . دنتسین ماقتنا  هدقع و  هنیک و  لها  دنرذگ و  یم  وفع  يرظندنلب و  اب  نارگید  شون  شین و  دب و  ياهدروخرب  رانک  زا  هک  یناسک   2

یفده ناشدوخ  ياهراک  رد  دـنهد و  یمن  رارق  ادـخ  هب  ّتبحم  هار  رد  زج  ار  دوخ  ياه  ندرک  جرخ  لوپ  اه و  هقالع  هک  یهورگ   3
(532  . ) دنرادن ادخ  زج 

دنرادن باسح  هک  ییاهزیچ 

 ، دوش یم  جـح  داهج و  جاودزا و  فرـص  هک  یلوپ  نآ  اذـغ و  نان و  زا  تمایق  رد  لاعتم  دـنوادخ  میناوخ :  یم  دّدـعتم  تاـیاور  رد 
 . دیامرف یمن  لا  ؤس  تساوخزاب و 

ساّنلا ّقح 

رگا و  دوش ،  یـضار  ات  دنهد  یم  راکبلط  هب  ار  وا  کین  ياهراک  دننک و  یم  راضحا  ار  راکهدـب  تمایق  رد  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
دنوادخ هلیـسو  نیدب  دنیامن و  یم  هفاضا  وا  ناهانگ  رب  ار  راکبلط  ناهانگ  دهدب ،  دوخ  یهدب  ياجب  ات  تشادن  یکین  لمع  راکهدب 

(533  . ) دیامرف یم  صاصق 

َو ٍضعَِبل . . .  مُهُضَعب  ِدابِعلا  ُملُظَف  ُرَفُغیال  يّذلا  اّما  دندومرف . . . : هدرک و  میسقت  هتسد  دنچ  هب  ار  ناهانگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
رگیدکی هب  تبسن  مدرم  هک  تسا  یملظ  نآ  دشخب و  یمن  ادخ  ار  هانگ  عون  کی  ( 534  . . . ) ٍِملاظ ُملُظ  ینُزوُجَی  ِیلالج ال  ِیتَّزِع َو 
يرگمتـس ملظ  زا  زگره  زور  نآ  رد  هک  هدومرف  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تّزع و  هب  دنوادخ  دومرف : ماما  سپـس  دنوش ،  یم  بکترم 

 . دسر یم  اه  باسح  هب  ّتقد  لامک  اب  دنوادخ  ساّنلاّقح  هرابرد  يرآ ،  دشاب .  یئزج  مک و  هچرگ  درک ،  دهاوخن  یشوپ  مشچ 

ُذِخآ َموَیلَا  ٌدحَا  يدنِع  َموَیلا  ُمَلُظیال  یِطـِسق  یلدَِـعب َو  مُکَنَیب  ُمُکحَا  َمویل   َ تمایق زور  رد  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(535) اِهبِحاِصل اُهبهَی  ٌهَمَلظَم  ِّالا  ِتائیّـسلا . . .  ِتانَـسَحلا و  َنِم  ِصاـصِقلاب  هَِملظَملاـِب  ِهَمَلظَملا  ِبِحاـِصل  هّقَِحب و  ّيوَقلا  َنِم  ِفیعَّضِلل 

نم هاگداد  رد  سک  چیه  هب  منک و  یم  مکح  تلادع  هب  امش  نایم  رد  زورما 
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ملاظ و کین  ياـهراک  نتفرگ  قیرط  زا  اـی   ) ملاـظ زا  مولظم  عفن  هب  زورما  مریگ ،  یم  يوق  زا  ار  فیعـض  ّقح  زورما  دوش ،  یمن  ملظ 
 . منک یم  یهاوخداد  ملاظ )  ناهانگ  هب  اهنآ  ندومن  هفاضا  مولظم و  ناهانگ  نتـشادرب  قیرط  زا  ای  مولظم و  هدنورپ  رد  نآ  ندادرارق 

شدوخ ّقح  زا  دـنا ،  هدرک  ملظ  وا  هب  هک  یـسک  مولظم و  هک  دـنبای  یم  تاجن  زورما  ناـملاظ  زا  هتـسد  نآ  اـهنت  دـندومرف : هکنیا  اـت 
 . درذگب

باسح لاح  رد  اهوگتفگ 

یم ایآ  دوش : یم  باطخ  راکهانگ  ناسنا  هب  تمایق  زور  دیامرف : یم  ( 536  ) هَِغلابلا ُهَّجُحلا  ِهِّللَف  هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
یمن دیوگب : رگا  يدرکن و  لمع  ارچ  دنسرپ : یم  وا  زا  متسناد ،  یم  دیوگب : رگا  دوب ؟  هچ  وت  هفیظو  دوب و  مادک  وت  هار  هک  یتسناد 

(537 ( ؟  یتفرگن دای  ارچ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  متسناد ، 

 ، دنک یم  یگدنز  يا  هقطنم  هّلحم و  کی  رد  هک  اوقتاب  حلاص و  رفن  کی  یّتح  دوجو  اب  دـنوادخ  میناوخ :  یم  يرگید  ثیدـح  رد 
یگیاسمه رد  امـش و  نایم  رد  دشن ،  فالخ  راک  راتفرگ  هک  نم  ؤم  نالف  رگم  دـیامرف : یم  هدرک و  جاجتحا  لحم  نآ  دارفا  ریاس  رب 

دننام امشارچ  ( 538 ( ؟  دیدیدن زور  رد  ار  شلامعا  بش و  لد  رد  ار  وا  ياه  هیرگ  دیدینـشن و  ار  وا  فرح  امـش  رگم  و  دوبن ؟  امش 
؟  دیدوبن وا  هار  رد  وا و 

ییابیز و لام و  ام  هب  وت  ایادخ !  دنیوگ : یم  دوخ  تاجن  يارب  یضعب  یهلا  لدع  هاگداد  رد 
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دـئادش و ای  ییابیز و  لام و  هک  ار  یحلاص  ناگدـنب  ماگنه  نآ  رد  دـنوادخ  دـش !  ام  فارحنا  هانگ و  هلیـسو  هک  يداد  يراتفرگ  اـی 
و دنتشادن ؟  ییابیز  میرم  فسوی و  ترـضح  رگم  دیامرف : یم  دروآ و  یم  دهاش  هنومن  ناونع  هب  هدرکن  هارمگ  ار  نانآ  اه  يراتفرگ 

یب شیاهرذع  اه و  هناهب  هدش و  موکحم  تمایق  هاگداد  رد  ناسنا  هلیـسون  نیدـب  و  دـشن ؟  اهرامیب  نیرت  تخـس  راتفرگ  بّویا  رگم 
 . دنام یم  هجیتن 

ماظن و نآ  هب  زگره  اّما  درک ،  یم  یگدـنز  نوعرف  رابرد  خاک و  رد  هک  تسا  نوعرف  نز  نامیا ،  اب  ناـسنا  هنومن  دـیامرف : یم  نآرق 
هنومن هک  هنوگ  نامه  دـش .  مکاح  يداصتقا  ینامز و  یطیحم و  طیارـش  مامترب  وا  دـالوف  زا  رت  مکحم  هدارا  دـشن و  هدولآ  توغاـط 

ناگدـننک تیبرت  رانک  رد  یحو و  هرفـس  رـس  رب  یحو و  هناخ  رد  هک  دـنک  یم  یفّرعم  حونو  طول  ترـضح  نارـسمه  ار  رفاک  ناسنا 
نانچمه دنتشادن ،  دوخ  تیاده  حالـصا و  رب  میمـصت  هکنآ  رطاخب  یلو  دندرک ،  یگدنز  ینالوط  سب  یتّدم  يارب  مه  نآ  موصعم 

 . دندش باذع  زین  نانآ  دنوادخ  رهق  ماگنه  دندنام و  یقاب  رفک  رد 

 . دنشاب تّجح  مدرمرب  تمایق  رد  هک  دنراد  دوجو  يدارفا  ینامز  ره  رد  نیاربانب 

یگدنمرش تلاجخ و 

رد تلاجخ  یگدنمرـش و  نیمه  رگم  دشابن  يرفیک  چیه  یهلا  لدع  هاگداد  رد  تمایق و  رد  رگا  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک یناهانگ  ( 539  . ) دنک رکف  دوخ  لاح  هب  يرود و  تحارتسا  كاروخ و  باوخ و  زا  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  دـنوادخ ،  هاگـشیپ 

رضاح یّتح 
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هانگ هک  یتروص  رد  هّتبلا   . ) دوش یم  هداد  ناشن  ادخ  يایلوا  قئالخ و  همه  ربارب  رد  تمایق  زور  دنمهفب ،  شرـسمه  نیدلاو و  هدوبن 
( دنشابن وفع  لباق  دنکن و  هبوت  درذگب و  ّدح  زا 

 ، دنک یسرباسح  هبساحم و  ار  شدوخ  یـصخش  ره  ایند  رد  تمایق ،  باسح  زا  ییاهر  يارب  هک  هدش  شرافـس  يدّدعتم  تایاور  رد 
دنک و رکـش  ار  ادخ  هداد  ماجنا  یکین  راک  رگا  ات  دزادرپب  دوخ  درکلمع  رد  رکف  هب  ار  یتعاس  هقیقد و  دـنچ  زور  هنابـش  ره  رد  ینعی 

 . دیامن ناربج  یهاوخرذع و  هبوت و  تسا ،  هدش  بکترم  یفالخ  راک  رگا 

زا رتالاب  دنوادخ  دشک و  یمن  باسح  وا  زا  هرابود  تمایق  رد  دنوادخ  دنک ،  هبساحم  ار  شدوخ  هک  یـسک  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 
 . تسا هدیسر  شباسح  هب  دوخ  وا  هک  دسرب  یسک  باسح  هب  هک  تسا  نآ 

یگدیـسر زور  ره  رد  شدوخ  راک  باسح  هب  دـشاب و  لفاغ  دوخ  زا  ایند  رد  هک  یـسک  تسین  ام  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما 
(540  . ) دنکن

لامعا فشکو  تبث 

تسا نآ  رگنایب  هدمآ و  نآ  هرابرد  يرایسب  تایاور  تایآ و  هک  تسا ،  ناسنا  ياه  هدنورپ  باتک و  هلءاسم  تمایق ،  لئاسم  زا  یکی 
تایآ ادـتبا  اجنیا  رد  ام  ددرگ ،  یم  نایامن  فشک و  ترخآ  رد  دوش و  یم  طبـض  تبث و  اـیند  رد  ناـسنا  راـکفا  لاـمعا و  ماـمت  هک 

 : مینک یم  نایب  ار  اهنآ  فشک  تایآ  سپس  هدومن و  لقن  ار  اه  هدنورپ  تبث  هب  طوبرم 

ایند رد  لامعا  تبث 

ام ناگتشرف  انامه  ( 541) َنورُکمَت ام  َنُوُبتکَی  انَلُسُر  َّنِا 
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 . دنسیون یم  ار  امش  ياه  هئطوت  رکم و  هشیدنا و  مامت 

 . میسیون یم  ار  اه  هتفگ  همه  ام  امش ،  رّوصت  فالخ  رب  ( 542  ) لوُقَی ام  ُُبتکَنَس  ّالَک 

 . میسیون یم  دنهد  ماجنا  نامیا  اب  دارفا  هک  يریخ  راک  ره  ام  ( 543) َنُوِبتاک َهل  ّانِا  َو 

 . میسیون یم  ار  اهنآ  راثآ  مه  لامعا و  ِدوخ  مه  ام  ( 544  ) مُهَراثآ اومَّدَق َو  ام  ُُبتکَنو 

 . تسا تبث  نانآ  ياه  همان  رد  دنا ،  هداد  ماجنا  هک  يراک  ره  ( 545) ُِربُّزلا ِیف  ُهُولَعَف  یَش ٍء  ُّلُک  َو 

 . دنسیون یم  ار  اهنآ  ياهراک  مدرم ،  دزن  ام  ناگتشرف  ( 546) َنُوُبتکَی مِهیََدل  اُنلُسُر  َو 

 . دوش یم  طبض  وم  هب  وم  دنا ،  هداد  ماجنا  هک  یگرزب  کچوک و  راک  ره  ( 547) ٌرَطَتسُم ٍرِیبَک  ٍریِغَص َو  ُّلُک  و 

 . دنا هدومن  شومارف  ار  دوخ  ياه  هدرک  مدرم  یلو  دراد ،  هرامش  هب  ار  ناشیا  راک  کی  کی  دنوادخ  ( 548) ُهوُسَن ُهّللا َو  ُهاصحَا 

 . دوش یم  اشفا  تمایق  رد  اهنآ  مامت  ایند ،  رد  راکفاو  لامعا  تبثو  طبض  زا  سپ 

اه هدنورپ  فشک 

 . دوش یم  یسررب  هدوشگ و  لامعا  ياه  هدنورپ  هک  يزور  ( 549  ) تَرُِشن ُفُحُّصلا  اَِذا  َو 

 . تسین ناهنپ  یلمع  ای  درف  چیه  دنوش و  یم  رهاظ  یهلا  هاگداد  ربارب  رد  مدرم  همه  زور ،  نآ  رد  ( 550) ًاعیِمَج ِهِّلل  اوزََرب  َو 

 . دوش یم  ادیوه  مدرم  یفخم  ياهراک  همه  تمایق  رد  ( 551) َنوُفُخی اُوناک  ام  مَُهلاَدب 

دوش و یم  ربخ  اب  هداد  ماجنا  دوخ  تسد  اب  هک  ییاهراک  زا  مه  ناسنا  زور  نآ  رد  ( 552) َرَّخَا َمَّدَق َو  اِمب  ٍِذئَموَی  ُناسنالا  ِبَُنی  اُوئّ
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رد هتشگ و  هاگآ  دنا ) ،  هتفرگ  رارق  لطاب  ای  ّقح  ياهراک  نآ  ریسم  رد  مدرم  شگرم  زا  سپ  و   ) هدرک سیسءات  هک  ییاهراک  زا  مه 
 . دوش یم  کیرش  دنا ،  هتفرگ  رارق  ریسم  نآ  رد  هک  یناسک  مامت  رفیک  ای  رجا 

میسقت هلءاسم  غارـس  هب  هدرک و  هدنـسب  هزادنا  نیمه  هب  ام  تسا و  دایز  تمایق  رد  اهنآ  فشک  ایند و  رد  لامعا  تبث  هنیمز  رد  تایآ 
 : میور یم  اه  هدنورپ 

ناراکهنگ ناراکوکین و 

: دنوش یم  میسقت  هورگ  ود  هب  نانآ ،  هدنورپ  هب  هّجوت  اب  اه  ناسنا  مامت  تمایق  زور  رد  دیامرف : یم  نآرق 

تسد هب  ار  شا  هدنورپ  سک  ره  ( 553) ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتُوا  نَم  اّمَا  دنهد .  یم  ناشتـسار  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک  ناراکوکین   1
 . تسا دنمتداعس  داش و  دنداد ،  شتسار 

: تسا هدمآ  نآرق  رد  فلتخم  ریبعت  هس  اهنآ  لمع  همان  هرابرد  هک  ناراکهنگ   2

هب نامرجم  همان  ( 554) ِِهلاِمـِشب َُهباتِک  َِیتُوا  نَم  اّمَا  َو  دیامرف : یم  تسا ،  ناشتـسار  تسد  هب  همان  هک  نابوخ  لباقم  رد  اج  کی  فلا : 
 . دوش یم  هداد  ناشپچ  تسد 

تیاهن هک   ) دوش یم  هداد  اـهنآ  هب  رـس  تشپ  زا  ناراـکهانگ ،  هماـن  ( 555) ِهِرهَظ َءارَو  َُهباـتِک  َِیتُوا  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  ب : 
( . تسا نانآ  ریقحت 

ِهِذه ِیف  َناک  نَم  و  میناوخ :  یم  دوش ،  یم  هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ناراکوکین  همان  دیامرف : یم  هکنآ  زا  دـعب  ءارـسا  هروس  رد  ج : 
دنوش یم  روشحم  انیبان  مه  ترخآ  رد  دندیدن ،  ار  قئاقح  ایند  رد  هک  یناسک  ( 556  ) یمعءا ِهَرِخ  الا  ِیف  َوُهَف  یمعءا 
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.

دارم هک  مینک  هدافتسا  تاریبعت  نیا  عومجم  زا  میناوتب  دیاش  هک  دراد  دوجو  توافتم  ریبعت  عون  هس  ناراکدب ،  همان  دروم  رد  نیاربانب 
باتک رد  زین  یئاـبطابط  همـالع  موحرم  هکناـنچ  تسا ،  ناـسنا  تواقـش  تداعـس و  نآرق ،  تاـیآ  رد  پچ  تسد  تسار و  تسد  زا 

 : تسا هدومرف  هتسناد و  تواقش  تداعس و  لطاب و  ّقح و  ار  پچ  تسار و  زا  دارم  گرم ،  زا  سپ  تایح 

(557) ِلامِّشلا ُباحـصَا  ِنیِمَیلا و  ُباحـصَا  دیامرف : یم  یهاگ  دنوش ،  یم  میـسقت  دب  بوخ و  هتـسد  ود  هب  مدرم  هکنیا  هرابرد  نآرق 
هورگ ( 558) ِهَمَئـشَملا ُباحـصَا  ِهَنَمیَملا و  ُباحـصَا  دیامرف : یم  پچ  تسار و  ياج  هب  یهاگ  و  اه ،  یپچ  تسد  اه و  یتسار  تسد 

(559  . ) تسا هدرب  مان  ار  ناهارمگ  كرابمان ،  هورگ  پچ و  تسد  ياجب  یهاگ  كرابمان و  هورگ  كرابم و 

تواقـش تداعـس و  بوخ و  دب و  زا  هیانک  نآرق ،  رد  تسار  پچ و  مسا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتب  دیاش  تایآ  يدـنب  عمج  رد 
ياراد میهد ،  یم  اهنآ  پچ  تسد  هب  ار  نامرجم  لمع  هماـن  تسار و  تسد  هب  ناـبوخ  لـمع  هماـن  دـیامرف : یم  هک  یتاـیآ  دـشاب و 

ای تسا ،  نیئاپ  ینالف  الاب و  ینـالف  مییوگ :  یم  زین  یـسراف  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـشاب .  نآ  يرهاـظ  ياـنعم  زا  ریغ  يرگید  ياـنعم 
زا زین  يداصتقا  عضو  ترهش و  ماقم و  هجرد و  يارب  هکلب  تسین ،  ناکم  ثیح  زا  اهنت  دارم  هک  تسا ،  يرهش  بونج  رهـش و  لامش 

 . دوش یم  هدافتسا  نآ 
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مغ ای  يداش 

رد دوش و  یم  طبـض  دنتـسه  لامعا  نتـشونو  تبث  رومءام  هک  یناگتـشرف  طّسوت  ناهج  نیا  رد  اهراک  مامت  هک  میدرک  نایب  نونکات 
 . دوش یم  يرگید  هورگ  یهایسور  یضعب و  يداش  ببس  هدوشگ و  ناسنا  يارب  اه  هتشونو  اه  هدنورپ  نامه  تمایق 

ٍسانُا ّلُک  اوُعدَن  َموَی  دوش .  یم  هداد  ناشتـسار  تسد  هب  دنتـسه ،  لداع  قح و  ماما  تیالو  وریپ  نامیا و  لها  هک  یناسک  لامعا  همان 
رد هک  یناربهر  راـنک  رد  يا  هتـسد  ره  هک  يزور  ( 560) الِیتَف َنومَلُظی  الو  مَُهباتِک  ؤَرقَی َن  ِکئلواَف  ِهنیِمَِیب  َُهباـتِک  َِیتُوا  نَمَف  مِهِماـمِاب 

تـسد هب  ناـشلامعا  هماـن  دـنا ،  هتفرگ  رارق  ّقح  يربـهر  طـخ  رد  هک  یناـسک  زور  نآ  رد  دـنوش ،  یم  روـشحم  دـنا  هدـیزگرب  اـیند 
(561  . ) دوش یمن  نانآ  هب  یملظ  نیرت  کچوک  دنناوخ و  یم  ار  دوخ  همان  قایتشا  اب  نانآ  دوش ،  یم  هداد  ناشتسار 

يا دـننز : یم  دایرف  دـجنگ ،  یمن  دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  دـنرب و  یم  تّذـل  دـنناوخ و  یم  ار  دوخ  لامعا  همان  هک  یماگنه  ناـنآ 
(562  . ) دینیبب ارم  تداعس  دیناوخب و  ارم  همان  دییایب  مدرم ! 

رد هک  نانآ  اّما  دندیسر ،  تداعس  هب  زین  ترخآ  رد  دندومن و  تشک  ترخآ  يارب  دندوب و  دوخ  تمایق  رکف  هب  ایند  رد  نانآ  يرآ ، 
اه و نوراق  اـه ،  نوعرف  يربهر  لاـبند  هب  هدرک و  اـهر  ار  لداـع  موصعم و  ناربهرو  دـندیدن  ار  تقیقح  ناـیانیبان  نوچمه  اـیند  نیا 

دهاوخ هداد  ناشپچ  تسد  هب  ناشلامعا  همان  تشاد و  دنهاوخ  يرابفسا  عضو  زین  ترخآ  رد  دنتفر ،  اه  توغاط 
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(563  . ) دش

ترسح و رد  قرغ  دنهد ،  یم  اهنآ  پچ  تسد  هب  ار  ناشلمع  همان  هانگ  فارحنا و  رثا  رد  هک  یناسک  میناوخ :  یم  رگید  ياج  رد  و 
تـشونرس زا  دـیدرتو  کش  لاح  نامه  رد  شاک  يا  و  دـنداد !  یمن  نم  هب  ار  همان  نیا  شاک  يا  دـننز : یم  داـیرف  دـنوش و  یم  مغ 

رد نم  يایند  تنطلس  تردق و  لام و  هک  نم  رب  ياو  دوب !  نم  رد  يدیما  هنزور  لقاال  هک  تسیچ  معضو  متـسناد  یمن  مدوب و  یقاب 
(564  . . . ) دهد تاجن  ارم  تسناوتن  زور  نیا 

اه هدنورپ  عاونا 

: دراد دوجو  هدنورپ  باتک و  عون  هس  یصخش  ره  يارب  تمایق  زور  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا 

َو دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  تسا .  شدوخ  یـصخش  ياهراک  هب  طوبرم  هک  تسا  یباتک  کـی  یناـسنا  ره  يارب  هک  يدرف ،   1
یم شندرگ  هب  ار  یناسنا  ره  لمع  هدـنورپ  اـم  ( 565) ًاروُشنَم ُهاقلَی  ًاباتِک  ِهَمایِقلا  َموَی  َهل  ُجِرُخن  هُِقنُع َو  ِیف  ُهََرئاـط  ُهاـنمَزلَا  ٍناـسنِا  َّلُـک 

مییامن یم  زاب  شربارب  رد  هدش ،  طبـض  نآ  رد  اهراک  تشرد  زیر و  هک  یباتک  تروص  هب  ار  لمع  همان  نامه  تمایق  زور  میزادنا و 
.

هب یهورگ  تّما و  ره  تمایق  رد  ( 566) اِهباتِک یِلا  یعدـُت  ٍهَُّما  ُّلُک  تسا .  یباتک  کـی  مه  یهورگ  تّما و  ره  يارب  هک  یهورگ ،   2
 . دشاب اه  تّما  يرکف  طخ  هب  طوبرم  باتک  نیا  دیاش  هّتبلا  دنوش .  یم  هدناوخارف  دوخ  صوصخم  باتک 

(567  . ) تسا هدش  طبض  اجکی  مدرم  مامت  لامعا  نآ  رد  هک  یباتک  هک  یناگمه ،   3

فقاوم لحارم و 

ناسنا و تالاح  ای  زور و  نآ  تالاح  زا  یکی  هب  طوبرم  اهنآ  زا  کی  ره  هک  میراد  هاگفقوت  هاجنپ  تماـیق  رد  ددـعتم ،  تاـیاور  قبط 
(568  . ) تسا لاس  رازه  لحارم ،  نیا  زا  کی  ره  رد  فّقوت  تّدم  تساه و  باوج  لا و  ؤس  اه و  ّتیلوئسم 

نینم ؤم  يارب  هدـش ،  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  هک  یثیدـح  قبط  اریز  تسا ،  فرحنم  دـساف و  دارفا  يارب  تّدـم  نیا  هّتبلا 
(569  . ) تسایند رد  بجاو  ياهزامن  زا  یکی  ماجنا  رادقم  هب  باسح  تّدم 

عمج رد  یسلجم  موحرم 
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تسا لاس  رازه  تمایق  رد  یلومعم  نارفاک  باسح  تّدم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  تایآ  ریسفت  تایاور و  يدنب 
 ، دـشک یم  لوط  مه  لاس  رازه  هاجنپ  دنـشاب ،  هعماـج  رد  داـسف  رفک و  ناربهر  دـیاش  هک  نارفاـک  زا  یـضعب  باـسح  یلو  ( 570 ، )

زور نآ  رد  باسح  دشاب ،  رتشیب  مه  اوقت  نامیا و  هچ  ره  تسا ،  رت  ینالوط  باسح  تّدـم  دـشاب ،  رتشیب  ملظ  رفک و  هچ  ره  ( 571)
(572  . ) دوب دهاوخ  رت  ناسآ 

هیآ کی  رد  ًالثم  دروخ ،  یم  مشچ  هب  ضیقن  دض و  تالمج  نآرق  تایآ  رد  یهاگ  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  یـصخش 
هب دـننز و  یم  داـیرف  مدرم  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  یلو  دـنز ،  یم  رهم  مدرم  ناـهد  بل و  رب  تماـیق  رد  دـنوادخ  میناوخ :  یم 

؟  دننک یم  تنعل  رگیدکی 

هکنانچ دـنراد ،  نتفگ  نخـس  هزاـجا  هلحرم  کـی  رد  تسا ،  دّدـعتم  تماـیق  رد  اـه  هاـگفقوت  لـحارم و  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح 
ببـس غورد  نآ  نکیل  میدوبن !  كرـشم  ایند  رد  ام  دنگوس  ادخ  هب  ( 573) َنیکِرشُم اّنُک  ام  اّنِبَر  ُهّللاَو  دنیوگ : یم  غورد  هب  ناکرـشم 

یهارمگ و هب  اهنآ  ياضعا  رگید  اهاپ و  اـه و  تسد  ندـب و  تسوپ  اـه ،  بل  ياـج  هب  دوش و  هدز  ناـشیاه  بل  رب  رهم  هک  دوش  یم 
(574  . ) دنهد یم  یهاوگ  نانآ  هانگ 

ندروـخ و ناـهد  رب  رهُم  رگید  يا  هلحرم  رد  یلو  تسا ،  راـک  رد  راـکناو  غوردو  تنعل  داـیرف و  هلحرم  ناـمز و  کـی  رد  نیارباـنب 
 ، توکس
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 . دننک یم  قرف  مه  اب  دّدعتم و  فقاوم  لحارم و  سپ 

تمایق رد  ییوگغورد 

؟  تفگ غورد  ناوت  یم  مه  تمایق  رد  رگم  لا :  ؤس 

یمن مه  تمایق  رد  دـنا ،  هتفرگوخ  غورد  اب  ایند  رد  هک  یناسک  دـیامرف : یم  هلداجم  هروس  هیآ 18  ریـسفت  رد  همالع  موحرم  خساپ : 
َموَی دننک ،  یم  دای  مه  دنگوس  دوخ  غورد  رب  دنیوگ و  یم  غورد  اذل  دنشکب و  تسد  هرسکی  دوخ  یگشیمه  تلـصخ  نآ  زا  دنناوت 
نیا دنوش ،  یم  هدنز  مدرم  همه  هک  تمایق  زور  یَش ٍء(575 ) یلَع  مُهَّنَا  َنُوبِسحَی  مَکل و  َنوُِفلحَی  امک  َهل  َنوُِفلحَیَف  ًاعیمَج  ُهّللا  ُمُُهثَعبَی 

دننک و یم  دای  غورد  دنگوس  ادخ  يارب  مه  اجنآ  رد  دـندرک  یم  دای  امـش  يارب  ایند  رد  هک  یغورد  ياهدـنگوس  دـننامه  ناهارمگ 
 . دنربب شیپ  زا  يراک  دنناوت  یم  مه  اجنآ  اه  غورد  اه و  هلیح  نیا  اب  هک  دننک  یم  لایخ 

تسین ییوگ  فالخ  ياج  رگید  هتفر و  رانک  اه  هدرپ  مامت  هک  دننیب  یم  دنوش و  یم  انـشآ  رتشیب  تمایق  ياه  هنحـص  اب  مک  مک  هّتبلا 
فارحنا همه  هب  دنراد و  یمن  هاگن  ناهنپ  ار  يزیچ  چـیه  زور  نآ  رد  ( 576) ًاثیِدَح َهّللا  َنوُُمتکَی  ال  میناوخ :  یم  ءاسن  هروس  رد  اذـل  ، 

 . دننک یم  رارقا  تحارص  لامک  اب  دوخ  ناهانگ  اه و 

نیمه دنوش و  یم  رکنم  ار  زیچ  همه  هاگداد  رد  يریگتـسد  زا  سپ  یلو  دنا ،  هدش  ییاهراک  بکترم  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  اهنیا 
 ، تسین راکنا  ياج  رگید  هک  دندید  دندش و  رضاح  همه  اهدهاش  اه و  سکع  كرادم و  هک 
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 . دننک یم  رارقا  نشور  هداس و  نایب  اب  ار  زیچ  همه 

ای ماظن و  نآ  هب  ندوبن  انشآ  رطاخ  هب  ای  دنتشاد ،  ایند  رد  هک  یفاب  غورد  تلصخ  نامه  دوجو  رطاخ  هب  تمایق  رد  هکنآ  نخس  هاتوک 
ار زیچ  همه  اه  باجح  اه و  هدرپ  نتفر  راـنک  اـب  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  یلو  دـنیوگ ،  یم  ییاـه  غورد  لّوا  غورد ،  ریثءاـت  لاـمتحا 

 . دننک یم  رارقا 

هدشن ماجنا  ياهراک  يازج  باسح و 

: دوش یم  تبث  ازج  باسح و  هنوگود  ناسنا  يارب  مالسا  گنهرف  رد 

 . تسا هداد  ماجنا  شدوخ  هک  ییاهراک   1

 . تسا هتشاد  نآ  ماجنا  رب  میمصت  یلو  هدادن ،  ماجنا  هک  ار  ییاهراک   2

راکفا و هب  تبـسن  دـننک و  یم  رداص  مکح  هدـش  ماجنا  ياهراک  يور  اهنت  هک  ناهج  نیا  یقوقح  نیناوق  فالخ  رب  هکنآ :  حیـضوت 
هب تبـسن  مه  هداد و  ماجنا  ناسنا  هک  ییاهراک  يارب  مه  مالـسا ،  دـنهد ،  یمن  ناشن  یلمعلا  سکع  اه  ّتین  اـهوزرآ و  اـه و  هزیگنا 

قرـشم رد  یناسنا  هاگره  هک  يروط  هب  تسا ،  هدومن  زاب  باـسح  هدیـسرن  لـمع  هلحرم  هب  هتـشاد و  لد  رد  هک  ییاـه  ّتین  هزیگنا و 
نآ ماجنا  هب  تبـسن  برغم  رد  يرگید  دشاب و  هتـشذگ  نآ  زا  اهنرق  هکلب  اه  لاس  دنچره  دهد ،  ماجنا  يدساف  ای  حـلاص  لمع  نیمز 

 . دنشک یم  نایم  هب  زین  ار  وا  ياپ  رفیک ،  ای  ازج  ماگنه  هب  یهلا  لدع  هاگداد  رد  دشاب ،  یضاران  ای  یضار  راک 

هظحالم لباق  تقیقح  کی  هکنیا  رب  هوالع  یبتکم ،  دنویپ  ینطاب و  تیاضر  نیا 
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هک دهد  یم  رادشه  هشیدنا  دـب  رکف و  دـب  ناسنا  هب  هظحل  ره  اریز  دراد .  یّمهم  شقن  زین  نورد  زا  تسا ،  ناسنا  یگدـنزاس  رد  يا 
تراشب هتفای  دـشر  ناسنا  هب  نینچمه  و  دوب ،  یهاوخ  کیرـش  لمع  نآ  رفیک  رد  مه  وت  یـشاب ،  تشز  راک  نالف  هب  یـضار  هاگ  ره 

هک یحیحص  يوزرآ  رکف و  نآ  رطاخب  دنوادخ  يدشن ،  ّقفوم  دوب  وت  هاوخلد  هک  هنوگنآ  کین  لمع  ماجنا  رد  هاگ  ره  هک  دهد  یم 
 . دهد یم  شاداپ  وت  هب  یتشاد 

تایآ و درادـن ،  یناـکم  یناـمز و  زرم  ّدـح و  چـیه  مالـسا  رظن  زا  یبتکم  يرکف و  دـنویپ  هک  هلءاـسم  نیا  رتشیب  ندـش  نشور  يارب 
 : مینک یم  نایب  ار  یتایاور 

نوچمه  ) ناربمایپ امش  ارچ  ( 577  ) مُهوُمتلَتَق َِملَف  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  نامز  نایدوهی  هب  باـطخ  نآرق   1
ناربمایپ نآ  نالتاق  نایم  هلصاف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  قبط  هک  یلاح  رد  دیدرک ؟  دیهش  ار  مالّسلا )  امهیلعایرکز  ییحی و 

(578  . ) تسا هدوب  لاس  دصناپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نامز  نایدوهی  اب 

دندوب یضار  دوخ  ناردپ  درکلمع  راتفر و  زا  اهنآ  نوچ  یلو  دنا ،  هتـشک  ار  یناربمایپ  اهنآ  ناردپ  دادجا و  شیپ  لاس  اهدص  يرآ ، 
تمایق رد  و  دیتشک ؟  ار  ناربمایپ  ارچ  هک  دـهد  یم  نانآ  هب  یـشکربمایپ  تبـسن  یّتح  هداد و  رارق  باتع  دروم  زین  ار  اهنآ  دـنوادخ  ، 

 . دنهدب دنا  هدوب  نآ  هب  یضار  هک  ار  يا  هدرکان  راک  نیا  خساپ  دیاب  مه 

رتش دروم  رد  نآرق   2
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 ، درب نیبزا  درک و  یپ  رفن  کی  اهنت  ار  نآ  دوب و  راوگرزب  ربمایپ  نآ  هزجعم  یهلا و  گرزب  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  حـلاص  ترـضح 
نآ راک  هب  نافلاخم  همه  هک  تسآ  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  دنتـشک .  ار  رتش  حـلاص  ترـضح  ناـفلاخم  همه  ( 579) اهُورَقَعَف دیامرف : یم 

 . دنتفرگ رارق  دنوادخ  رهق  دروم  زین  مدرم  همه  اذلو  دندوب  یضار  رفن  کی 

ٌدِحاو ٌلجَر  َدومَث  َهَقان  رَقَع  اّمناو  ُطخَّسلا  اضّرلا و  َساـّنلا  ُعَمجَی  اـمَّنا  ُساـّنلا !  اَـهّیا  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکناـنچ 
یم هبساحم  زین  یلمع  هب  تبـسن  ناسنا  يدنیاشوخان  يدونـشخ و  تیاضر و  مدرم !  يا  ( 580) اضِّرلِاب ُهوّمَع  اّمل  ِباذَعلِاب  ُهّللا  ُمهَّمَعَف 

 . دومرف باذع  ار  نانآ  مامت  دنوادخ  دنتشاد ،  تیاضر  نادب  نارگید  نوچ  یلو  تشک ،  رفن  کی  ار  حلاص  رتش  هکنانچ  دوش ، 

ایوگ دـشاب ،  هانگ  اب  فلاخم  ًابلق  دـشاب و  رـضاح  يراچان )  هب   ) هانگ ّلحم  رد  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ   3
(581  . ) تسا هتشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  ایوگ  دشاب ،  هانگ  ماجنا  هب  یضار  ًابلق  هک  یبیاغ  ره  یلو  تسا ،  بیاغ 

نامه یعقاو  بایغ  روضح و  هکلب  تسیندـسج ،  مسج و  یکیزیف و  روضح  اب  اـهنت  مرج  هاـنگ و  هنحـص  رد  باـیغ  روضح و  يرآ ، 
 . تسا یبلق  رفّنت  ای  تیاضر 

 ، دشاب یضار  لتق  نآ  هب  نیمز  برغم  رد  یناسنا  یلو  دوش ،  هتشک  قرشم  رد  یصخش  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلعاضر  ترـضح   4
لتاق دننام  مه  یضار  ناسنا  نآ  دنوادخ  دزن  رد 
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(582  . ) دوش یم  هتخانش  مرجم  ، 

 ! دید یم  ار  ام  يزوریپ  دوب و  مردارب  شاک  يا  تفگ :  لمج  گنج  رد  يزوریپ  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نارای  زا  یکی   5
 ، وت ردارب  اهنت  هن  دومرف : ماما  هک  نیا  رتالاب  نیا  زا  تسا .  کیرـش  ام  يزوریپ  گنج و  رد  ایوگ  دشاب ،  ام  اب  وا  لد  رگا  دومرف : ماما 
زین دنشاب ،  ام  راک  هب  یضار  رگا  مه  ناگدنیآ  ینعی  ( ) 583  . ) دنا هدماین  ایند  هب  زونه  هک  دنا  کیرـش  يدارفا  يزوریپ  نیا  رد  هکلب 

( دنکیرش ام  اب 

یضار ًابلق  یلو  دندینش ،  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ربخ  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  میناوخ :  یم  اروشاع  ترایز  رد   6
 . دندادن ناشن  یلمعلا  سکع  دندوب و 

ارچ دسرپ : یم  دنهد ،  یم  شتـسد  هب  ار  هدننک  تبیغ  لمع  همان  هک  نیمه  تمایق  رد  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ   7
سکعرب و  دش ،  تبث  يرگید  هدـنورپ  رد  تریخ  راک  وت ،  تبیغ  هانگ  رطاخ  هب  دـنیوگ : یم  وا  هب  تسین ؟  نآ  رد  نم  ریخ  ياهراک 

خـساپ یلو  میا ! ؟  هدادن  ماجنا  ار  لامعا  نیا  ام  دنـسرپ : یم  زین  اهنآ  دنا ،  هدادن  ماجنا  زگره  هک  هدش  تبث  یتادابع  یـضعب  همان  رد 
(584  . ) میدومن تبث  وت  هدنورپ  رد  فذح و  شلمع  همان  زا  هدرک ،  تبیغ  ار  وت  هک  یسک  تادابع  هک  دنونش  یم 

 ، میا هدادن  ماجنا  هک  میشاب  ییاهراک  يرس  کی  يوگخساپ  دیاب  ام  باسح ،  زور  رد  هکنآ  نخس  هاتوک 
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 . میا هدش  نامدوخ  هدنورپ  هب  نارگید  شزغل  لاقتنا  ببس  دوخ  ناهانگ  يرس  کی  اب  ای  میا و  هدوب  نآ  هب  یضار  یلو 

هدومن رارقرب  یبتکم  دنویپ  کی  یلسن  رـصع و  ره  رداه  ناسنا  مامت  نایم  هک  تسا  یمالـسا  دید  شنیب و  نامه  رطاخ  هب  همه  اهنیا  و 
 . تسا هتشادرب  ار  ینامز  يداژن و  يا و  هقطنم  يّدام و  ياهزرم  مامت  و 

لوط رد  هک  يریخ  ياـهراک  ماـمت  رد  يرکف  مه  يدردـمه و  ندـش و  داـشو  ندوب  یـضار  بلق و  هار  زا  میناوت  یم  اـم  هک  نوـنکا 
زا میروآ و  باسح  هب  ار  نامدوخ  زورما  هافر  یشوخ و  اهنت  هک  تسا  فیح  میشاب ،  کیرش  هدش  عقاو  یناسنا  ره  تسد  هب  خیرات و 

مورحم خیرات  لوط  رد  ناهج  رـسارس  رد  اه  ناسنا  همه  تداعـس  يزوریپ و  تاجن و  ریخ و  ّتین  یلاع و  فدـه  دـنلب و  رکف  نتـشاد 
 . مینامب

اُومَّدَـق َو ام  ُُبتکَنَو  دـیامرف : یم  نآرق  میـشاب .  مه  نآ  راثآ  يوگخـساپ  دـیاب  تمایق  رد  هک  دراد  يراثآ  اـم  راـک  یهاـگ  هوـالع  هب 
 . تسا هتشادرب  رد  اهراک  نآ  هک  يّرش  ریخ و  راثآ  مه  میـسیون و  یم  دنا  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  ار  مدرم  راک  مه  ام  ( 585  ) مُهَراثآ
رد دنوادخ  دنک ،  یم  تیادـه  ار  رگید  رفن  اهدـص  مه  وا  دـیهد و  یم  تاجن  یهارمگ  زا  ار  رفن  کی  ناتدوخ  داشرا  اب  یهاگ  ًالثم 

شاداپ مه  وا و  شاداپ  مه  هکلب  دـنک ،  یمن  اطع  دـیا  هدرک  تیادـه  هطـساو  نودـب  امـش  هک  ار  يرفن  کی  نآ  شاداپ  اـهنت  تماـیق 
وا هطساو  هب  هک  ار  یناسک  تیاده 
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 . دنز یمرس  ناسنا  زا  هک  يا  هطساو  اب  ياه  فارحناو  هانگ  راثآ  تسا  نینچمه  دنک ،  یم  تمحرم  امش  هب  دنا  هتفای  تاجن 

تمایق نایکاش  نادهاش و 

نادهاش یهاوگ  تداهش و 

مامت هک  يزور  ُداهشَالا  ُموقَی  َموَی  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ  تسا ،  دّدعتم  فلتخم و  ناهاوگ  دوجو  تمایق  رد  مهم  لئاسم  زا  یکی 
 . دنزیخ یم  اپرب  نادهاش 

رتشیب ار  نادهاش  نارظان و  روضح  هچ  ره  هک  تسا  یتلـصخ  نانچ  ياراد  ناسنا  یلو  درادن ،  يدهاش  چیه  هب  يزاین  دنوادخ  هچرگ 
: دینک هّجوت  ریز  ناتساد  هب  هنومن  يارب  تسا .  رتّرث  ؤم  رت و  مهم  وا  ياوقت  تیبرت و  رد  دنک ،  ساسحا 

ار لاملا  تیب  زا  يرتشیب  مهس  ياضاقت  دیـسر و  ترـضح  تمدخ  مالّـسلا  یلع یلع  ترـضح  رتگرزب  ردارب  لیقع ،  باـنج  يزور 
لاـملا تیب  زا  دومرف : سپـس  داد و  ناـشن  لـیقع  هب  ار  هوبنا  ّتیعمج  نآ  درب و  هعمج  زاـمن  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  ترـضح  دومن ، 

دـش نامیـشپ  دوخ  تساوخرد  زا  ّتیعمج ،  نآ  هب  یهاگن  اب  لیقع  مدرم !  نیا  همه  ّقح  زا  ندیدزد  ینعی  وت ،  هب  نداد  يرتشیب  مهس 
 . تشگرب و 

ارهق دوش و  یم  رتدایز  ناسنا  یگدنمرـش  ساسحا  دشاب ،  رتشیب  هچ  ره  نادـهاش  ناهاوگ و  دادـعت  مدرم و  تراظن  روضح و  يرآ ، 
عمج و رد  هک  دـهد  ماجنا  ار  يراک  ییاهنت  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  یهاـگ  نوچ  دـهد ،  یم  ناـشن  دوخ  لرتنک  يارب  يرتشیب  تّمه 

 . دشابن زین  نآ  ندرک  حرطم  هب  رضاح  هجو  چیه  هب  نادهاش  روضح 

تمایق رد  نادهاش 

نیا اّما  تسا ،  یمتح  یعطق و  نادهاش  روضح  یهلا ،  لدع  هاگداد  رد  تمایق و  هنحص  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا 
نیا رد  دنتسه ؟  یناسک  هچ  نادهاش 
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 . مینک یم  اهنآ  هب  يا  هراشا  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  ثحبم 

دنوادخ دهاش : نیلّوا 

يرگید فاصوا  دـنوادخ  يارب  تسا .  هاوگ  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  انامه  ( 586) ٍِدیهَش یَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِا  میناوخ :  یم  نآرقرد 
(587) ًاـِبیقَر مُکیَلَع  َناـک  َهّللا  َّنِا  هیآ  ریظن  دـنراد ،  دـنوادخ  یهاوگ  ملع و  روضح و  هطاـحا و  رب  تلـالد  یگمه  هک  هدـش  دراو  زین 

مامت ای  دراد و  روضح  هطاـحا و  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  ( 588) ًاطیُِحم یَـش ٍء  ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  هیآ و  ای  تسامـش ،  بقارم  دـنوادخ  انامه 
 . تسا یهلا  ملع  رگنایب  هک  یتایآ 

ایبنا دهاش : نیمّود 

 . دنتسه راوگرزب  ناربمایپ  تمایق ،  رد  رگید  ناهاوگ  زا  یکی 

مینک یم  رضاح  یتسه ،  مدرم  هاوگ  دهاش و  هک  یلاح  رد  تمایق  رد  ار  وت  ام  ( 589) ًادیِهَش ِءالوه  یلَع  َِکب  انئِجَو  دیامرف : یم  نآرق 
.

زا هک  يزور  ( 590) ءالوه یلَع  ًادیِهَش  َِکب  انئِج  مِهِـسُفنءا َو  نِم  مِهیَلَع  ًادیِهَـش  ٍهَُّما  ِّلُک  ِیف  ُثَعبَن  َموَی  َو  میناوخ :  یم  رگید  ياج  رد 
 . نانآ رب  دهاش  ار  وت  میزیگنا و  یمرب  ناشدوخ  زا  يدهاش  یتّما  موق و  ره  نایم 

هلآ هیلع و  هّللا  يالـص  مرکا  لوسر  صخـش  ایبنا ،  مامت  دـهاش  دوب و  دـهاوخ  تّما  نامه  ربمایپ  یتّما ،  ره  دـهاش  تمایق  رد  نیاربانب 
 . تس ّ

هنوگچ امـش  تّما  دـسرپ : یم  هک  دـنوادخ  لا  ؤس  خـساپ  رد  ارچ  سپ  دـنهد ،  یم  یهاوگ  مدرم  راک  رب  تمایق  رد  اـیبنا  رگا   : لا ؤس 
دناوت یم  درادن  ملع  هک  یسک  رگم  میرادن .  یملع  ام  ( 591) اَنل َملِعال  دنیوگ : یم  دندرک ؟  راتفر 
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؟  دشاب دهاش 

 . دنناد یمن  يزیچ  ناشدوخ  زا  تسادخ و  فرط  زا  ایبنا  ملع  ًالّوا : خساپ : 

هب تبـسن  بدا  مارتحا و  یعون  ریبعت  نیا  عقاو  رد  مرادن ،  یتردق  ملع و  هک  نم  دـیوگ : یم  شمّلعم  داتـسا و  هب  درگاش  یهاگ  ًایناث :
ارچ هنرگ  دنرادن و  یملع  ًالـصا  هکنآ  هن  تسین ،  يزیچ  هک  تسا  دنوادخ  ملع  ربارب  رد  نانآ  ملع  ایبنا ،  دارم  نیاربانب  تسا .  داتـسا 

نآرق ّتیروجهم  ّ ز  هلآ هیلع و  هّللا  يالص  مرکا  ربمایپ  هکنانچ  دننک ،  یم  تیاکش  دوخ  تّما  يراتفردب  زا  یهاگ  نآرق  هدومرف  قبط 
(592) اروُجهَم َنآرُقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمِوق  َّنِا  ِّبَر  ای  ُلوسَّرلا  َلاَق  َو  درک .  تیاکش  دنوادخ  هب  شتّما ،  هلیسو  هب 

مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  هاوگ :  نیمّوس 

هنوگ نیدب  و  ( 593) ًادیِهَش مُکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  ِساّنلا َو  یَلَع  َءادهُش  اونوکَِتل  ًاطَسَو  ًهَُّما  مُکانلَعَج  َِکلذَک  َو  میناوخ :  یم  نآرق  رد 
 . دشاب دهاش  امش  رب  مه  ادخ  لوسر  دیشاب و  مدرم  رب  دهاش  ات  میداد  رارق  هنایم  لدتعم و  تّما  کی  ار  امش  ام 

 ، دنرادن ار  نداد  یهاوگ  تداهـش و  يارب  مزال  یهاگآ  تقایل و  لادـتعا و  تلادـع و  نآ  یمالـسا  تّما  دارفا  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ُءاّدِشَا دنربمایپ ،  اب  هک  یناسک  هرابرد  نآرق  حدم  هک  هنوگ  نامه  مدرم .  همه  هن  دنتسه ،  دارفا  یـضعب  هیآ  رد  تّما  زا  دارم  نیاربانب 

 . دنا هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  زین  ناقفانم  اریز  دوش ،  یمن  همه  لماش  ( 594) ِراّفُکلا یَلَع 

یناسک یمالسا  تّما  دارفا  زا  يرایسب  هکنآ  رب  هوالع 
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یـشزرا ایند  ياه  هاگداد  نیرت  کچوک  رد  مه  نآ  يزیچ  كدـنا  يارب  یّتح  نانآ  یهاوگ  دوخ ،  هانگ  قسف و  رطاخ  هب  هک  دنتـسه 
گرزب زور  رد  مه  نآ  دنتـسه ! ؟  ندوب  هاوگ  نداد و  تداهـش  قیـال  دارفا  نیا  همه  هک  مییوـگب  میناوـت  یم  هنوـگچ  لاـح  درادـن ، 

 ! اه ناسنا  مامت  لامعا  هیلک  هب  تبسن  مه  نآ  دنوادخ !  ربارب  رد  تمایق و 

یهلا لدع  هاگداد  رد  ار  مدرم  مامت  لامعا  رب  تداهـش  يارب  مزال  طیارـش  هک  دنتـسه  تّما  دارفا  یـضعب  اهنت  تّما ،  زا  دارم  نیاربانب 
(595  . ) میتسه ام  اهنت  دننادهاش ،  هک  طسو  تّما  نآ  دندومرف : مالّسلا  هیلعرقاب  ماما  هکنانچ  دنراد ، 

هرود ره  رد  دندومرف : ( 596) ادیِهَش ءال  ؤه  یلَع  ِکبانئِج  ٍدیِهَِشب َو  ٍهَُّما  ِّلُک  نِم  انئِج  اِذا  َفیَکَف  هیآ  نوماریپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(597  . ) تسا مدرم  رب  دهاش  هاوگ و  هک  تسه  یماما  ینامز  و 

ناگتشرف دهاش : نیمراهچ 

 ، دوش یم  رضاح  یهلا  لدع  هاگشیپ  رد  یناسنا  ره  تمایق  زور  ( 598) ٌدیهَش ٌِقئاس َو  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  تَءاج  َو  میناوخ :  یم  نآرق  رد 
ماجنا ياهراک  دهاش  هک  تسا  يا  هتشرف  نینچمه  دهد و  یم  قوس  رشحم  هب  ار  وا  هک  تسا  يا  هتـشرف  مه  وا  رانک  رد  هک  یلاح  رد 

(599  . ) تسوا هدش 

لامعا هدوب و  ام  هارمه  ایند  رد  هک  دنـشاب  ینارومءام  زا  هورگ  نامه  تسا  نکمم  دنناسنا ،  لامعا  رب  هاوگ  تمایق  رد  هک  یناگتـشرف 
 . دنشاب ناگتشرف  ریاس  تسا  نکمم  دندومن و  یم  طبض  ار  ام 

نیمز دهاش : نیمجنپ 

شیاهربخ تمایق  رد  نیمز  ( 600) اهَرابخَا ُثِّدَُحت  ٍِذئَموَی  دیامرف : یم  نآرق 
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: دشاب هنوگ  ود  دناوت  یم  زور  نآ  رد  نیمز  تداهش  دنک .  یم  وگزاب  ار 

دهد یم  تداهـش  وت  مشچ  مییوگ :  یم  رگیدکی  هب  ام  هک  هنوگ  نامه  تسا .  هدرک  ادـیپ  هک  تسا  یماظن  عضو و  هلیـسو  هب  فلا : 
زور نآ  رد  نیمز  نینچمه  يا ،  هدش  داش  ای  ینابصع و  ای  يا و  هدیسرت  هک  تسا  نآ  هاوگ  وت  گنر  يا و  هدرکن  باوخ  بشید  هک 

ندـش و هعطق  هعطق  ندروخ و  مهب  اههوک و  ندـمآرد  تکرح  هب  ندـش و  هدـنک  زا  دـعب  دوش و  یم  گرزب  رایـسب  يا  هلزلز  راـچد 
تخرد هنت  ياه  هرئاد  دننامه  دنامهف .  یم  ار  یبلاطم  ام  هب  زور  نآ  ماظن  عضو و  ینعی  دراد .  اه  فرح  ام  اب  اهنآ ،  ندش  نش  سپس 

ام هب  ار  نآ  هدنـسیون  یهاگآ  تاعالطا و  رادقم  هک  يا  هتـشون  ای  دهد و  یم  ناشن  ار  نآ  نس  خیرات و  ام  هب  هک  ندش  هدیرب  زا  سپ 
 . دنامهف یم 

 . مالک وگتفگ و  هن  تسا  نآ  عاضوا  یهاوگ  نیمز ،  نداد  تداهش  زا  دارم  نیاربانب 

یب ياصع  ایند  رد  هک  يا  هدارا  تردق و  نامه  دروآ .  یم  رد  نخـس  هب  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  ره  دوخ  هداراو  تردق  اب  دـنوادخ  ب : 
 . دروآ رد  شین  مد و  مشچ و  ياراد  مه  نآ  گرزب  ییاهدژا  تروص  هب  ار  یسوم  ناج 

يدـنچ زا  سپ  ناسنا  نآ  دروآ و  یم  ایند  هب  ناـسنا  سپـس  هفطن و  هویم  زا  هویم و  كاـخ ،  ییاذـغ  ّداوم  زا  اـیند  رد  هک  یتردـق  نآ 
 ، دنز یم  فرح 
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دروآ و یم  رد  ریـسلا  عیرـس  تکرح  کی  تروص  هب  ار  نآ  دـنُک  تکرح  دـچیپ و  یم  مهرد  ار  ینـالوط  هتـشر  نیا  زین  زور  نآ  رد 
هاگیاج ترخآ  هناخ  انامه  ( 601) ُناوَیَحلا َیَِهل  ِهَرِخ  الا  َراّدـلا  َّنِا  دـنوش .  یم  هاگآ  همه  ناهاگآان  هدـنیوگ و  مالک ،  یب  تاداـمج 

 . دهد یم  یهاوگ  مالک  نخس و  اب  نیمز  انعم ،  نیا  هب  هّجوت  اب  هک  تسا ،  تایح 

یلو دیوگب ،  نخـس  ام  اب  دـش  یقرب  هب  لصّتم  تفرگ و  رارق  طبـض  رد  هک  یتساک  راون  هک  میریذـپ  یم  یتحار  هب  ام  هنوگچ  یتسار 
تسا هتفرگ  رارق  تمایق  هاگیاج  رد  هدش و  لصّتم  ادخ  هدارا  هب  نونکا  هدش و  هتفرگ  ام  زا  رمع  لوط  رد  ناهج  نیا  رد  هک  ییاهراون 

 ! دیوگب نخس  دناوتن  ، 

 : هلمج زا  دشاب ،  یم  نادهاش  زا  یکی  زین  نیمز  تمایق ،  زور  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  زین  دّدعتم  تایاور 

تمایق زور  دندومرف : یم  دندروآ و  یم  اجب  زامن  تعکر  ود  دندش ،  یم  دراو  هک  يا  هقطنم  ره  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
(602  . ) دهد یم  تداهش  ام  زامن  رب  ناکم  نیا 

ناتلامعا رب  تمایق  رد  زین  اـه  ناـکم  اریز  دـیناوخب ،  فلتخم  ياـه  ناـکم  رد  ار  دوخ  ياـهزامن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  و 
(603  . ) داد دنهاوخ  تداهش 

نادجو هاوگ :  نیمشش 

لامک اب  ناسنا  اهراب  هک  هدـمآ  يرایـسب  تاـیآ  نآرق  رد  تسا .  ناـسنا  هدـش  رادـیب  نادـجوو  لـقع  زور ،  نآ  رد  نادـهاش  زا  یکی 
دنک یم  رارقا  دوخ  فارحنا  هانگ و  هب  تحارص 
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 . دشاب رتزادگ  زوسرپ و  يدهاش  ره  رارقا  زا  دیاش  هک  يرارقا  دوجو ،  مامت  زا  ناج و  قمع  زا  يرارقا  ، 

َکِـسفَِنب یفَک  َکباتِک  ءَْرِقا  دـیامرف : یم  باطخ  ناسنا  هب  دـهد و  یم  رارق  یـضاق  ار  نادـجو  زین  دـنوادخ  زور  نآ  رد  هکنیا  بلاج 
 . تسا یفاک  دنهد ،  یهاوگ  وت  هیلع  هکنیا  يارب  وت  ناورو  حور  زورما  ناوخب ،  ار  دوخ  لمع  همان  ( 604) ًابیِسَح َکیَلَع  َموَیلا 

رفیک يارب  نیا  دنهد و  یم  یهاوگ  نامدوخ  رب  ام  دوجو  مامت  دشابن ،  مه  يرگباسح  هاگداد و  چیه  تمایق  زور  رد  ضرف  رب  يرآ ، 
رثا رد  هک  وا  ياه  هفرـس  زا  کی  ره  هنیـس و  یگنت  نامه  دیوگن ،  ینخـس  ناداتعم  اب  سک  چـیه  رگا  هکنانچ  تسا ،  یفاک  شاداپ  و 

 . دنراد اه  نخس  وا  هیلع  رب  هدش  ادیپ  دایتعا 

خزود شتآ  بضغ و  رهق و  زج  ار  شیوخ  يازج  ینک ،  راذـگاو  نم  دوخ  هب  ارم  باسح  هاگره  ایادـخ !  میناوخ :  یم  تاـجانم  رد 
 ! مناد یمن  يرگید  زیچ  وت 

ندب ياضعا  دهاش : نیمتفه 

مُُهتَنِـسلَا مِهیَلَع  ُدَهـشَت  َموَی  دـیامرف : یم  نآرق  دنتـسه .  نابز )  تسوپ و  اپ و  تسد و   ) ندـب ياـضعا  تماـیق ،  رد  اهدـهاش  زا  یکی 
 . دنهد یم  یهاوگ  نانآ  رب  مدرم  ياهاپ  تسد و  نابز و  هک  يزور  ( 605) َنُولَمعَی اُوناک  اِمب  مُُهلُجرَاَو  مِهیِدیَاو 

اَِمب مُهَلُجرَا  ُدَهشَتو  مِهیِدیَا  ِلَُکتَو  انُمّ مِهِهاوفَا  یلَع  ُِمتَخن  َموَیلَا  دنیوگ ،  یم  نخـس  اهاپ  تسد و  اهنت  هدروخ و  رهم  ناهد  رب  یهاگ  و 
رهم نانآ  ياه  بل  رب  هک  يزور  ( 606) َنُوبِسکَی اُوناک 
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 . دندرک اهراک  هچ  دنتفر و  اهاجک  هب  ایند  رد  هک  دنهد  یم  یهاوگ  ناشیاهاپ  دنز و  یم  فرح  ام  اب  نانآ  تسد  اهنت  مینز و  یم 

اـه و مشچ  شوگ و  تماـیق ،  زور  ( 607) َنولَمعَی اُوناک  اَِـمب  مُهُدولُجو  مُهُراـصبَاو  مُهُعمَـس  مِهیَلَع  َدِهَـش  میناوخ :  یم  رگید  هیآ  رد 
 . دنهد یم  یهاوگ  دنا ،  هدرک  لمع  ایند  رد  هچنآ  هب  ناشیاه  تسوپ 

اُولاق دـیوگ : یم  دوخ  تسوپ  هب  یگدنمرـش  یتحاران و  لامک  اب  دـنیب ،  یم  دوخ  ياضعا  زا  ار  یهاوگ  نیا  هک  ناـسنا  هکنآ  بلاـج 
هدرپ ما  هدـش  بکترم  وت  طّـسوت  هک  يروآ  مرـش  اوـسر و  ناـهانگ  زا  زور  نیا  رد  هنوـگچ  ارچ و  ( 608) انیَلَع ُمتدِهَـش  َِمل  مِهِدولُِجل 

هب ار  زیچ  همه  هک  يدنوادخ  یَش ٍء(609 ) َّلُک  َقَطنَا  يِذَّلا  ُهّللا  انَقَطنَا  اُولاق  دهد : یم  باوج  تسوپ  یهد ! ؟  یم  یهاوگ  هتـشادرب و 
 . دومن راداو  نتفگ  نخس  یهاوگ و  هب  ار  ام  دروآ ،  یمرد  وگتفگ  قطن و 

ایند رد  اضعا  زا  کی  ره  هک  دراد  ّتیعقاو  ینامز  اضعا ،  تداهـش  دـیامرف : یم  تاـیآ  نیا  ریـسفت  رد  هّرـس  سّدـق  یئاـبطابط  همـالع 
اهنآ هب  زور  نآ  رد  ای  دهدب و  روعـش  اضعا  هب  دنوادخ  تمایق  رد  هاگ  ره  هنرگو  دنـشاب  هاگآ  ناسنا  لمع  زا  دنـشاب و  روعـش  ياراد 

دناوتب ات  دـشاب  ملاع  مه  دـشاب و  رـضاح  مه  لمع ،  ماگنه  هب  دـیاب  دـهاش  اریز  دوب .  دـهاوخن  تداهـش  هک  دـهدب  توص  یهاگآ و 
 ، دنروعش یهاگآ و  عون  کی  ياراد  ملاع  نیا  رد  ام  ياضعا  همه  نیاربانب  دهدب .  یهاوگ  رگید  يزور  يارب  دبایرد و  ار  ارجام 
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(610  . ) دشاب هتشاد  قرف  ام  روعش  ملع و  اب  روعش  ملع و  نآ  عون  هچرگ 

زا ( 611) ًالوئسَم ُهنَع  َناک  َِکئلوا  ُّلُک  َدا  ؤُفلاَو  َرَصَبلا  َعمَّسلا َو  َّنِا  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  ُفْقَتالَو  دیامرف : یم  نآرق  زین  رگید  ياج  رد 
 . دنریگ یم  رارق  لا  ؤس  دروم  تمایق  زور  رد  وت  لد  مشچ و  شوگ و  زا  کیره  هک  اریز  نکم ،  يوریپ  یناد  یمن  هک  هچنآ 

هب هّجوت  اب  یلو  تسا ،  شوگ  مشچ و  نابحاص  زا  لا  ؤس  شوگ ،  مشچ و  زا  لا  ؤس  زا  دارم  هک  دنیوگب  دـنا  هتـساوخ  یـضعب  هچرگ 
مینک انعم  نآ  رهاظ  فالخ  رب  ار  هیآ  هکنیا  رب  یلیلد  چـیه  دـنهد ،  یم  تداهـش  اضعا  دوخ  تمایق  رد  دـیامرف : یم  هک  رگید  تاـیآ 

 . میرادن

هراب رد  و  دنوش ،  یهلا  باذع  راتفرگ  دـیاب  هک  تسا  ینامرجم  قساف و  دارفا  صوصخم  اهنت  اضعا  یهاوگ  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد 
هب زین  ار  نارگید  نانک  يداش  نانآ  دـنهد و  یم  ناشتـسار  تسد  هب  ار  ناـشلمع  هماـن  اـهنت  تسین و  راـک  رد  اـه  یهاوگ  نیا  نم  ؤم 

(612  . ) دننک یم  بیغرت  دوخ  لمع  همان  ندناوخ 

نامز دهاش : نیمتشه 

ُدَهشَا ٌدیِهََشل . . .  َکیَلَع  اَنءا  ٌدیِدَج و  ٌموَی  اَنءا  ُموَیلا : َِکلذ  َهل  َلاق  ِّالا  َمَدآ  ِنبا  یلَع  ُّرُمَی  ٍموَی  نِم  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 
زور وت  يارب  زورما  نم  هک  دهد  یم  رادشه  ناسنا  هب  زور  نآ  هکنآ  رگم  درذگ  یمن  ناسنا  رب  يزور  چیه  ( 613) ِهَمایِقلا َموَی  ِِهب  َکل 

یهد و یم  ماجنا  زورما  هک  دوب  مهاوخ  ییاهراک  هاوگ  متسه و  يدیدج 
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تداعـس هار  رد  ار  یلامعا  هدرک و  لماک  هدافتـسا  زور  نیا  زا  هک  نک  یعـس  نیاربانب  داد ،  مهاوخ  تداهـش  اهنآ  هب  تماـیق  زور  رد 
 . یهد ماجنا  تدوخ  يدبا 

هاوگ تمایق  ردو  تسا  يدیدجو  هزات  زور  زورما  ( 614) ٌدِیتَع ٌدِهاش  انیَلَع  َوُهَو  ٌدیِدَج  ٌثِداح  ٌموَی  اَذه  دومرف : مالّسلا  هیلعداجس  ماما 
 . میهد یم  ماجنا  نآ  رد  هک  تسا  یلامعا 

لامعا هاوگ :  نیمهن 

لمع هک  نیمه  يرآ ،  دنوش .  یم  رادومنو  مّسجم  ناسنا  ربارب  رد  هک  تسا  ناسنا  ياهرادرک  لامعا و  دوخ  تمایق ،  رد  نادهاش  زا 
 . درادن دوجو  راکنا  يارب  یهار  چیه  رگید  داد ،  ناشن  ار  دوخ  ماظن  نآ  رد 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هنومن  هب  ام  هک  تسا  حرطم  رایسب  تایاور  نآرق و  رد  لمع  مّسجت  هلءاسم 

 . دنیب یم  رضاح  دوخ  ربارب  رد  هداد  ماجنا  کین  راک  هچنآ  سک  ره  هک  يزور  ( 615) ًارَضُحم ٍریَخ  نِم  تَلِمَع  ام  ٍسفَن  ُّلُک  ُدِجَت  َموَی 

 . دبای یم  رضاح  دوخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ییایند  رادرک  راتفر و  ناسنا  تمایق  زور  ( 616) ًارِضاح اُولِمَع  ام  اوُدِجَو  َو 

 . دوش یم  امش  ریگنابیرگ  هک  ناتدوخ  لمع  نامه  رگم  تسین ،  امش  يارب  ییازج  ( 617) َنولَمعَت ُمتنُک  ام  ِّالا  َنوَزُجتال  َو 

تروص هب  زور  نآ  رد  هدش ،  رداص  ناسنا  زا  يژرنا  راک و  تروص  هب  ایند  رد  هک  یناهانگ  ( 618  ) مِهِروُهُظ یلَع  مُهَرازوَا  َنولِمحَی 
 . دنک یم  ینیگنس  وا  شود  رب  يراب 

يزاورپدنلب یبلط و  هافر  مّسجت  ناهاش ،  يابیز  ياه  خاک  اه و  نامتخاس  رصم و  مارها  ایند  نیمه  رد  رگم  میورن ،  يرود  هار 
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؟  تسین نانآ 

لد هک  یلاـح  رد  دنـسر  یمن  ناـمورحم  داـیرف  هب  دنتـسه و  دوخ  تورث  لوپ و  ندرک  هریخذ  رکف  هب  اـهنت  هک  یلّومتم  دارفا  اـیند  رد 
یم هدراذـگ  نازودـنارز  يولهپ  یناشیپ و  هب  غاد و  اه  هّکـس  اهلوپ و  نامه  تمایق  رد  دزوس ،  یم  يرادـن  ییاونیب و  زا  ریقف  اهدـص 

 . زوس نآ  ربارب  رد  زوس  نیا  ( 619  . ) دوش

نداتـسیا و لادـتعا  گرزب ،  مکـش  کی  نتـشاد  اب  زین  تمایق  رد  دـننز ،  یم  مهب  ار  هعماج  لادـتعا  ابر  نتفرگ  اب  ایند  رد  هک  يدارفا 
(620  . ) دوش یم  هتفرگ  نانآ  زا  تکرح 

تاـیلام هتفرگرارق و  لـخب  دروـم  اـیند  رد  هک  یلاوـما  دـیامرف : یم  نارمع  لآ  هروـس  هیآ 179  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(621  . ) دوش یم  هتخادنا  شبحاص  ندرگ  هب  يرام  تروص  هب  تمایق  رد  تسا ،  هدشن  تخادرپ  نآ  یمالسا 

رد دوش  یم  ببـس  ییایند ،  ندز  شین  يزارد و  ناـبز  نیا  تسا ،  هدرک  يرگید  يا  هّلحم  رد  ار  یـصخش  تبیغ  اـیند  رد  هک  یـسک 
عون کی  نیا  دننک و  دگل  ار  نآ  مدرم  هتفرگ و  رارق  نیمز  يور  هک  دوش  یم  زارد  يردق  هب  هدـمآ و  نوریب  ناهد  زا  شنابز  ترخآ 

 . تسا لمع  مسّجت 

لوسر زا  اهنت  هک  یتالمج  دیامرف : یم  یئاهب  خیش  هکنانچ  تسا ،  هدمآ  نایم  هب  نخـس  اهراب  لامعا  مّسجت  هلءاسم  زا  ام  تایاور  رد 
هک تسا  دایز  سب  زا  هدش ،  دراو  تمایق  رد  لامعا  مّسجت  هراب  رد  مالّسلا )  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  ریغ   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

تسین هرامش  لباق 
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(622 . )

ترخآ رد  دراد و  یتروص  ایند  رد  هک  تسام ،  دوخ  هتفای  مّسجت  لاـمعا  ناـمه  تماـیق ،  رد  ناـهاوگ  نادـهاش و  زا  یکی  نیارباـنب 
 . دنریگ یم  دوخ  هب  يرگید  لکش 

نیع تمایق  باذع  هکلب  دـشاب ،  تفیفخت  ندز و  هناچ  لباق  هک  يدادرارق  ياهرفیک  هن  هدـقُع و  هن  تسا و  ماقتنا  هن  تمایق ،  باذـع 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هکنانچ  تسام ،  دوخ  ییایند  ياهراک  نامه 

 . تسا ترخآ  هعرزم  ایند  ( 623  ) هَرِخ الا  ُهَعِرزَم  اینُّدلا 

 . تسوا لمع  نامه  مّسجت  هشوخ  نیا  هتشاک و  زرواشک  هک  تسا  يا  هناد  نامه  مدنگ ،  ياه  هشوخ  يرآ ، 

وشم لفاغ  لمع  تافاکم  زا 

وج وج ز  دیورب  مدنگ  زا  مدنگ 

: دیوگ یم  يولوم  هکنانچ  ( 624  ، ) دنا هدروآ  دوخ  راعشا  رد  ار  لمع  مّسجت  هلءاسم  یمالسا ،  فراعم  زا  ماهلا  اب  زین  ام  يارعش 

نافسوی نیتسوپ  هدیرد  يا 

نارگ باوخ  نیا  زا  يزیخرب  گرگ 

وت ياهوخ  کی  هب  کی  ناگرگ  هتشگ 

وت ياضعا  بضغ  زا  دننارد  یم 

شونب هلاس  همه  يراک  یم  هچنآز  شوپب  هزور  همه  یفاب  یم  هچنآز 

يا هتشر  دوخ  يردزق  ریرح و  رد  يا  هتشِک  دوخ  يا  هتسخ  يراخ  رگ ز 

تسُر مّوقز  تشگ و  یتخرد  نآ  تسُر  مولظم  رب  مخز  تتسدز  نوچ 

تمد دریگ  دوش  یم  مدژک  رام و  تمدژک  رام و  وچ  ياه  نخس  نیا 

 ! ادنوادخ

زج تاجن  يارب  یهار  هک  نکن  اهر  نامدوخ  فعـض  سرت و  ردارام  و  اـمرف !  دیفـسور  دـهاش ،  همه  نآ  ربارب  رد  ار  اـم  تماـیق  زور 
 . درادن دوجو  وت  فطل  وفع و 
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تمایق رد  نایکاش 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر   1

میناوخ یم  نآرق  رد 
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َنآرُقلا اَذـه  اوذَـخَّتا  یِموَـق  َّنِا  ِّبَر  اـی  دـیوگ : یم  هدرک و  تیاکـش  دـنوادخ  دزن  تماـیق  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـک 
 . دندرک روجهم  هتشاذگ و  رانک  ار  نآرق  نم ،  تّما  اراگدرورپ !  ( 625) اروُجهَم

 . دندناسرن نارگید  هب  ای  دندرکن و  لمع  ای  دندرکن و  ّربدت  ای  دندناوخن ،  ار  نآرق  ای  نانآ  ایادخ ! 

باتک دـنهد ،  رارق  نوناـق  یگدـنز و  باـتک  هکنیا  ياـج  هب  دـندناوخ ،  اـه  هدرم  رب  اـهنت  دـنناوخب ،  اـه  هدـنز  يارب  هکنیا  ياـج  هب 
 . دنداد رارق  دنگوس  تافیرشت و 

 . دنتفرگ لوپ  نآ  هلیسو  هب  دنریگب ،  رون  نآ  زا  هکنآ  ياج  هب  دندراذگ ،  رس  تشپ  دنهد ،  رارق  وربور  هکنآ  ياج  هب 

شومارف دـنیامن ،  ظفح  ار  وا  هکنآ  ياـج  هب  دندیـشارت ،  گنـس  ربو  هتـشون  ذـغاک  رب  دـنناشنب ،  لد  هب  ار  نآ  تاـیآ  هکنآ  ياـج  هب 
 . دندومن

رما نآ  هب  هک  ّقح  یگدنب  دیحوت و  دش ،  اهر  نآ  دودـح  درک ،  رییغت  نآ  نیناوق  دـش ،  هئطوت  زکرم  هنیدـم ،  هّکم و  نآ  لوزن  زکرم 
 . دش لیدبت  توغاط  زا  تعاطا  هب  دوب ،  هدرک 

مه زا  دنوش ،  دـّحتم  مه  اب  هکنیا  ياج  هب  دندیـسرت ،  ادـخ  نمـشد  زا  دـنناسرتب ،  ار  ادـخ  نمـشد  نآ  ناگتفای  تیبرت  هکنیا  ياج  هب 
 . دندش هتسباو  برغ  قرش و  هب  یگتسراو ،  ياج  هب  دنتسسگ و 

یقوقح تایآ  زا  اهنآ  یهاگآ  زا  شیب  برغ  قرش و  قوقح  زا  ناناملسم  تاعالطا 
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 . دش اهر  یّلک  هب  نآ  يداصتقا  یقالخا و  یعامتجا و  نیناوق  دوب و  نآرق 

دندرک و هدـنز  ار  نآرق  ناناوج ،  نیرتهب  نوخ  هّرـس و  سّدـق  ینیمخ  ماما  يربهر  رطاخ  هب  مالـسا  ناهج  زا  هشوگ  کی  اهنت  يرآ ، 
 . تسا ناریا  نآ 

متفر و ورف  رکف  هب  مدید ،  ار  يدایز  ّتیعمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ربق  رانک  هنیدم  رد  تفگ :  یم  نادنمـشناد  زا  یکی 
لوسر ای  مدرک :  ضرع  دوب ،  متـسد  رد  ینآرق  لاح  نآ  رد  یتسه ؟  یـضار  مدرم  نیا  زا  ایآ  هّللا !  لوسر  اـی  متفگ :  زیزع  ربماـیپ  هب 

امش رظن  زا  نم  هک  دشاب  نآ  لّوا  رطس  رد  هیآ  کی  یتسه  یـضاران  ای  یـضار  مدرم  نیا  زا  رگا  منک ،  یم  زاب  ار  نآرق  نیا  نم  هّللا ! 
 ! موش ربخ  اب  مدرم  هرابرد 

(626) ًاروُجهَم َنآرُقلا  اذَه  اوذَخَّتا  یِموَق  َّنِا  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاَقَو  دمآ : هیآ  نیا  لّوا  رطس  بّجعت  لامک  اب  مدرک و  زاب  ار  نآرق 

 . تسا یضاران  ام  ّ ز  هلآ هیلع و  هّللا  يالص  ربمایپ  حور  هک  مدیمهف  داد و  ناکت  ارم  هیآ  نیا 

اه تردقربا  هدرپس  رس  ار  دوخ  هدرک و  توکس  یلو  دننیب  یم  ایند  رد  ار  رگید  ناملـسم  اه  نویلیم  ّتیمولظم  هک  یناناملـسم  يرآ ، 
 . دنتسین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تیاضر  دروم  زگره  دنا ،  هدادرارق 

ياه هعماج  زا  ار  داسف  هک  دـسر  هچ  ات  دروآ ،  یمن  دوجو  هب  سگم  کی  یّتح  لد  رد  تشحو  ناـشتاعامج  زاـمن و  هک  یناناملـسم 
و درادرب ،  رفک 
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هّللا لوسر  بلق  دنناوت  یم  هنوگچ  تسا ،  هدمآرد  ناگناگیب  سانجا  دـمآ  رد  بسک  تراجت و  زکرم  رازاب و  هب  نانآ  تدابع  زکارم 
! ؟  دنیامن یضار  دوخ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

یـضعب رد  دراد ،  جاور  ناشنایم  رد  هرهب  ابر و  رازاب  دنهد ،  یم  جاب  يوق  هب  دنیوگ و  یم  روز  فیعـض  هب  ناشنارـس  هک  یناناملـسم 
راـکفا ریـسا  ریقف و  لـفاغ ،  قّرفتم ،  هتـسباو ،  لـهاج ،  وـسرت ،  هک  یناناملـسم  تـسا ،  زاـب  یـشورف  بارـش  ياـه  هزاـغم  اـهروشک 

؟  دنیامن بلج  ار  شلوسر  ادخ و  ياضر  دنناوت  یم  هنوگچ  دنناگناگیب ، 

 . تس  ّ هلآ هیلع و  هّللا  يالص  مرکا  لوسر  تمایق  رد  نایکاش  زا  یکی  يرآ ، 

نآرق  2

 . تسا میرک  نآرق  تمایق ،  رد  ناگدننک  تیاکش  زا  یکی 

هس تمایق  زور  ( 627) ُهَرتِعلا ُدِجسَملاَو َو  ُفَحـصُملَا  َنوُکـشَی : ٌهَثالَث  ِهَمایِقلا  َموَی  یِجَی ُء  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
مالّسلا مهیلع  تیب  لها  يرگید  دجسم و  یکی  نآرق ،  یکی  دیآ : یم  هنحص  هب  مدرم  زا  تیاکش  يارب  زیچ 

 . دریگب ار  اهنآ  ولج  دنوادخ ،  لدع  هاگداد  رد  دشاب و  یکاش  فلاخم  راداوه و  هتسدود  زا  تمایق  زور  رد  نآرق  تسا  نکمم 

 . ناراداوه زا  نآرق  تیاکش  فلا : 

یّتح ناناملسم  زا  يرایـسب  یلو  ( 628  ، ) هدمآ نآرق  توالت  روتـسد  هکنیا  اب  ایادخ !  دـشاب : نومـضم  نیا  هب  نآرق  تیاکـش  دـیاش 
 . دنناوخب ارم  ور  زا  دنتسناوتن 

دندرک یمن  ادا  ار  متوالت  ِّقح  دندناوخ ،  یم  ارم  هک  یضعب  ایادخ ! 
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(629  . ) دندرک یم  هلجع  متوالت  رد  ای  دندمآ و  یم  مغارس  هب  ّربدت  وضو و  تراهط و  نودب  ینعی  ، 

 . دندرک یمن  لمع  یلو  دندیمهف ،  یم  دندناوخ و  یم  ارم  تایآ  یضعب  ایادخ ! 

 . دندناسر یمن  نارگید  هب  دندرک ،  یم  لمع  هک  یضعب  ایادخ ! 

دوخ ّتیـصو  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنانچ  دندنام .  رت  بقع  مه  نآرق  نافلاخم  زا  یّتح  نآرق  هب  لمع  رد  یـضعب  ایادخ ! 
 . دنشاب ولج  ناناملسم  امش  زا  نآ  ياهدومنهر  زا  هدافتسا  نآرق و  هب  لمع  رد  نارگید  ادابم  دیامرف : یم 

 ، دوب متایآ  نتم  رد  هک  تسایس  راثیا و  داهج و  ترجه و  هب  تبسن  دندرک و  یم  لمع  يدرف  يدابع و  تایآ  هب  اهنت  یـضعب  ایادخ ! 
 . دندوب توافت  یب  تایآ  یضعب  هب  تبسن  دندروآ و  یم  نامیا  تایآ  یضعب  هب  دندوب و  انتعا  یب 

مندرک پاچ  ندـناوخ و  زا  دـنداد ،  رارق  دوخ  هراّجتلا  لام  هتـسناد و  نان  هلیـسو  دـننادب ،  نوناق  ارم  هکنآ  ياـج  هب  یـضعب  ایادـخ ! 
 . دندرک اه  يزودنا  هیامرس 

دوخ فادها  زیواتسد  درک ) انعم  ناوت  یم  عون  دنچ  هک   ) ار هباشتم  تایآ  دنتشاد ،  یفارحنا  دوخ  حور  رکف و  رد  هک  یـضعب  ایادخ ! 
(630  . ) دنداد رارق 

دادمتسا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  یعقاو و  نارّـسفم  زا  مریـسفت  رد  هکنیا  ياج  هب  یـضعب  ایادخ ! 
 . دنتفرگ یم  کمک  تایآ  ریسفت  رد  دوخ  یصخش  ياه  هقیلس  زا  دنیامن ، 

ارم بوخ  یضعب  دندرک و  انعم  هنوراو  ارم  یضعب  ایادخ ! 
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(631  . ) دندومن نامتک  هتفرگ و  هدیدان  ارم  قئاقح  یلو  دنتخانش ، 

 . دندناوخ ناگدرم  رب  ( 632  ، ) دنناوخب هدنز  ياه  لد  يارب  ارم  هکنیا  ياج  هب  ایادخ ! 

ادـج هدرک  لیـصحت  لسن  یـسرد و  ياه  همانرب  نایم  زا  ارم  دـنهد ،  رارق  یـسرد  ّداوم  نیرت  لیـصا  وزج  ارم  هکنآ  ياـج  هب  ایادـخ ! 
 . دندرک

 . دندمآ یم  مغارس  هب  دنگوسو  هراختسا  لّءافت ،  ماگنه  هب  اهنت  یضعب  ایادخ ! 

نآرق لاح  نابز  زا  ام  ار  هچنآ  نکیل  ( 633  ، ) تسا هدمآ  ندرک  هعطق  هعطق  فیرحت و  هرابرد  اهنت  نآرق  تیاکش  ثیدح  رد  هچرگ 
 . تسا هدمآ  نآرق  رس  رب  نآرق  ناراداوه  فرط  زا  هک  تسا  یتّیعقاو  کی  میدرک  لقن 

نافلاخم زا  نآرق  تیاکش  ب : 

: دنک یم  تیاکش  نینچ  دوخ  نافلاخم  زا  نآرق 

(634  . ) دنتسناد رشب  رکف  هتخاس  ارم  ایادخ ! 

(635  . ) دنتسناد ناینیشیپ  ياه  هناسفا  ارم  ایادخ ! 

(636  . ) دندرک عونمم  ارم  توالت  ندینش  ایادخ ! 

(637  . ) دندز بذک  تناهِک و  نونج و  رحس و  تمهت  نم  هدنروآ  هب  ایادخ ! 

(638  . ) دندروآ یمن  نامیا  هدرک و  تجاجل  یلو  دندینش ،  یم  ارم  ایادخ ! 

(639  . ) هدب رییغت  لیدبت و  ار  نآ  روایب و  ام  يارب  يرگید  نآرق  دنتفگ : یم  دنتشادن ،  نم  راکنا  يارب  یهار  هک  یماگنه  ایادخ ! 

دجسم  3

(640  . ) تسا دجسم  تمایق ،  رد  نایکاش  زا  یکی 

یم تیاکش  ناناملسم  زا  دنوادخ  هاگرد  هب  دجـسم  تمایق  زور  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد 
لیطعت و ارم  ایادخ !  ( 641  ) ِیَض ِینوُعّ ِینُولِّطَع و  ِّبَر  ای  دیوگ : یم  دنک و 
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 . دندرک عیاض  ار  مّقح 

هد دوش  هتـشادرب  دجـسم  يوس  هب  هک  یماگ  ره  يارب  دـنوادخ  دومرف : دجـسم  هب  نتفر  هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هکنآ  اـب 
 . دوب تولخ  اهدجسم  مه  زاب  ( 642  ، ) دیامرف یم  تمحرم  هجرد  هد  دشخب و  یم  ار  شزغل  هد  دهد و  یم  شاداپ 

دجسم هاگیاج  ّتیمها و 

 : مینک یم  هراشا  تایاور  رد  دجسم  بادآ  شقن و  زا  يا  هشوگ  هب  اجنیا  رد 

 . تسا ناناملسم  سّدقم  افص و  اب  هرگنک  عامتجاو و  تدحو  ّلحم  دجسم ، 

 . دنریگ یم  رارق  نابز  ره  اب  داژن و  ره  زا  مه  رانک  رد  يزایتما  چیه  نودب  ناناملسم  هک  تسا  ییاج  اهنت  دجسم ، 

 . تسا رگیدکی  زا  وج  سرپ و  نارکفمه و  اب  ندشانشآ  یمالسا و  گنهرف  رشن  زکرم  دجسم ، 

 . تسا هنیدم  هب  هّکم  زا  ترجه  ماگنه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مادقا  نیلّوا  دجسم ، 

تسا دنوادخ  یگدنب  زکرم  مه  گنج و  ياه  ههبج  تیوقت  هاگیاپ  مه  مولظم ،  یسرداد  ّلحم  مه  مدرم ،  دشر  زکرم  مه  دجـسم ، 
.

 . تسا بتکم  هب  مدرم  هقالع  مالسا و  تردق  رادومن  دجسم ، 

 . تسا دنوادخ  هب  ناقشاع  رگناشن  مه  تسا و  تّما  هب  انتعا  یب  بیاغ و  دارفا  رگناشن  مه  دجسم ، 

رد دشاب ،  دجسم  هب  نیهوت  هک  يراک  عون  ره  ماجنا  بجاو و  نآ  ریهطت  مارح و  نآ  ندرک  سجن  هک  تسا  یسّدقم  ناکم  دجـسم ، 
 . تسا عونمم  نآ 

مه ناسنا  دجسم ،  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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(643  . ) دوش یم  ادخ  تمحر  لومشم  مه  انشآ و  ادخ  نامرف  اب  مه  وربور و  ادخ  نادرم  اب 

نیب زا  تسا  نکمم  هک  يوحن  ره  هب  ناناملـسم  ماما  طّسوت  دیاب  دریگ ،  رارق  نمـشد  هئطوت  زکرم  هلیـسو و  دجـسم  نیمه  هاگره  اّما 
 . دندرک بارخ  ار  رارض  دجسم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دشاب ،  نآ  ندرک  بارخ  تمیق  اب  هچرگ  دورب ، 

ینامسآ ناربهر   4

 . دنشاب یم  ینامسآ  ناربهر  تمایق ،  رد  نایکاش  هلمج  زا 

اـَنوُدَّرَط َو اـَنُولَتَق َو  ِّبَر  اـی  دـنیوگ : یم  تیاکـش  ناونع  هب  مالّـسلا  مهیلعربماـیپ  تیب  لـها  تماـیق  زور  هک  میناوـخ  یم  ثیدـح  رد 
 . دنتخاس هراوآ  دیعبت و  دنتشک و  ار  ام  ایادخ !  ( 644) اَنوُدَّرَش

 . دنتفر اه  توغاط  نادسفم و  نافرسم و  غارس  هب  ام ،  ّقح  رب  يربهر  نتفریذپ  ياج  هب  ایادخ ! 

ام هب  اهزامن  رد  اهربنم و  رـس  رب  اه  نرق  دوب ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  دزم  هک  ّتبحم  تّدوم و  ياـج  هب  ایادـخ ! 
 . دندرک یم  تنعل 

بلاق رد  نیثکان ، )   ) نکش تعیب  ِناتسرپ  ماقم  و  نیطـساق )   ) تسرپایند ِناشاّیع  و  جراوخ )   ) مهف جک  رـس  کبـس  ِناّسدقم  ایادخ ! 
 . دندرک تفلاخم  ام  اب  اوق  مامت  اب  يرادنید  نّیدت و 

هدومن بصغ  ار  شّقح  هدز و  یلیس  وا  هب  هک  دوب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  راگدای  اهنت  ایادخ ! 
 . دندرک دیهش  ار  شنادنزرف  دوخ و  و 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  ّیصو  هبعک و  دولوم  كرابم  رس  ایادخ ! 
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هیلع نیسح  ماما  ندب  دندرک و  ناراب  ریت  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هزانج  دنتفاکش و  ریـشمش  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ  و 
دیعبت نادـنز و  ریجنز و  لـغ و  رد  مه  ار  رگید  ناـماما  دـندرب و  تراـسا  هـب  ار  وا  ترتـع  دـندرک و  اـهر  بـسا  مـس  ریز  ار  مالّـسلا 

هک دندروآ  شیپ  یعضو  نانچ  هرخالاب  دندرک و  بارخ  ار  نانآ  رازمرب  ياه  هاگراب  دبنگ و  یّتح  دندناسر و  تداهش  هب  هرـصاحمو 
 ! دندرک رایتخا  تبیغ  ناهنپ و  مدرم  مشچ  زا  یهلا ،  رما  هب  مه  هجرف )  یلاعت  هّللا  لّجع   ) يدهم ترضح  راچان  هب 

 . دندناسر تداهش  هب  ای  دندرک و  هجنکش  نادنز و  دیعبت ،  ار  ینّابر  ياملع  ثیداحا و  نایوار  ام و  لسن  تاداس و  ایادخ ! 

دیدـهت هعیاش و  هقرفت ،  نیهوت ،  تمهت ،  اب  و  دندیـشارت ،  يرابرد  ياهدـنوخآ  یعقاو ،  ناملاع  موصعم و  ناربهر  ربارب  رد  ایادـخ ! 
 . دنداد لد  نوخ  ام  هب  نارای ، 

نامز رد  عونمم و  نامز  کی  رد  دوب ،  قیاقح  تمکح و  فراعم ،  ياهرد  هک  اـم  ثیداـحا  لـقن  هک  دیـسر  ییاـج  هب  راـک  ایادـخ ! 
 . دمآ یم  باسح  هب  يرکفنشور  یبرغ  یقرش و  راکفا  لقن  ضوع  رد  عاجترا و  رگید 

 ! . . . ایادخ

 . هدم رارق  دنتسه ،  نایکاش  نیا  تیاکش  دروم  هک  يدارفا  زا  تمایق  زور  رد  ار  ام  اهلاراب ! 

تمایق زا  ییامیس 

هاگتمادن

نآ زا  ییاه  هنومن  ام  هک  تسا  هدش  وگزاب  يدّدعتم  تایاور  تایآ و  رد  تمایق ،  رد  ینامیشپ  ترسح و  هلءاسم 
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 : مینک یم  نایب  اجنیا  رد  ار 

هلمج رد  دنراد ،  اه  ترـسح  نآ  رد  مدرم  هک  يزور  ینعی  تسا ،  ( 645  ) هَرـسَحلا َموَی  تمایق ،  ياه  مان  زا  یکی  میدناوخ :  هکنانچ 
ادیپ همتاخ  ناسنا  لامعا  هدنورپ  درذگ و  یم  راک  زا  راک  هکنآ  رطاخب  ُرمَالا  َیُِضق  ِْذا  دنک : یم  نایب  نینچ  ار  نانآ  ترسح  لیلد  دعب 

یچوق دنفسوگ و  تروص  هب  گرم  ماگنه  نآ  رد  دنوش ،  یم  هدرپس  دوخ  تشونرـس  هب  خزود  تشهب و  لها  زا  کی  ره  دنک و  یم 
لها دش ،  مامت  راک  رگید  هک  دوش  یم  هدنامهف  رـشحم  لها  هب  هلیـسو  نیدـب  دوش و  یم  حـبذ  نایتشهب  نایخزود و  ربارب  رد  رهاظ و 

 . دوب دنهاوخ  مّنهج  رد  هشیمه  يارب  خزود  لهاو  تشهب  رد  هشیمه  يارب  تشهب 

ینامیـشپ نیرت  تخـس  تمایق  زور  رد  ترـسح  تمادن و  ( 646  ) هَماـیِقلا َموَی  ِهَمادَّنلا  ُّرَـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
 . درادن دوجو  ناربج  يارب  یهار  چیه  اریز  تساه ، 

(647) َنینِـسحُملا َنِم  َنوُکَاَـف  ًهَّرَک  ِیل  َّنَا  َول  َو  دـیامرف : یم  نیمرجم  لوق  زا  نآرق  تسا ،  هدوـهیب  زور  نآ  رد  وزرآ  هنوـگره  يرآ ، 
 . تسین راک  رد  یتشگرب  رگید  هک  فیح  رازه  یلو  مدش ،  یم  ناراکوکین  زا  دوب  ایند  هب  یتشگرب  نم  يارب  رگا 

هداد شوگ  ّقح  فرح  هب  ایند  رد  ام  رگا  ( 648) ِریِعَّسلا ِباَحصَا  ِیف  اّنُک  اَم  ُلِقعَن  وءا  ُعَمسَن  اّنُک  َول  اُولاَق  َو  دنیوگ : یم  رگید  ياج  رد 
 . میدش یمن  راتفرگ  عضو  نیا  هب  زورما  میدوب ،  لّقعت  رکف و  لها  و 

رد نآرق  تایآ 
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زور نیا  رد  هک  تسه  یسک  ایآ  ( 649) َءاعَفُش نِم  اَنل  لَه  دنیوگ : یم  یهاگ  تسا ،  دنلب  اهدایرف  زور  نآ  رد  تسا ،  دایز  هنیمز  نیا 
ییاهر رارف و  يارب  یهار  اـیآ  ( 650) ٍلِیبَس نِم  ٍّدَرَم  یِلا  لَهَف  دـننز : یم  دایرف  یهاگ  دـهد ؟  نامتاجن  هدرک و  ار  ام  تعافـش  گرزب 

 . دومن رود  وت  هار  زا  ار  ام  درک و  هبلغ  ام  رب  تواقش  ایادخ !  ( 651) اُنتَْوقِش اَنیَلَع  ْتَبَلَغ  انَّبَر  دنیوگ : یم  یهاگ  تسه ؟ 

کی یلو  دریگ ،  یم  هناد  کی  ام  زا  كاخ  يرآ ،  ( 652) ًاباُرت ُتنُک  ِینَتَیل  اَی  مدوب !  كاخ  نم  شاک  يا  هک  دنز  یم  دایرف  یهاگ  و 
 . میدادن ماجنا  يدنمشزرا  راک  یلو  میتفرگ ،  ار  ادخ  ياه  تمعن  همه  نیا  ام  دهد و  یم  هشوخ 

یم ناهنپ  ار  دوخ  یگدنمرـش  ادتبا  دیآ ) یم  رظن  هب   ) هکلب دننک ،  یمن  راهظا  دایرف  داد و  اب  ار  دوخ  تمادن  ترـسح و  اج  همه  هّتبلا 
 . دیآ یمرد  دایرف  راکشآ و  تروص  هب  یناهنپ  زا  تمادن  تلاجخ و  مک  مک  یلو  ( 653) َهَمادَّنلا اوُّرَسَاَو  دنیامن ، 

ام یسک  هچ  امرب !  ياو  ( 654) انِدَقْرَم نِم  انَثََعب  نَم  انَلیَو  اَی  دنیوگ : یم  هک  دوش  یم  زاغآ  ندش  هدنز  هظحل  نامه  زا  اه  ترـسح  نیا 
 . دروآ نوریب  نامربق  زا  ار 

ُهّللا ُمُهارَیَو  دوش .  یم  نانآ  ترـسح  ببـس  هابت و  هرـسکی  دـنا ،  هدیـشک  ادـخ  ریغ  يارب  ایند  رد  هک  یتاـمحز  اـهراک و  زور  نآ  رد 
الاح ایادخ !  ( 656) ًاِحلاَص ْلَمعَن  انعَجْراَف  اَنعِمَسَو  اَنرَْصبَا  انَّبَر  دنیوگ : یم  هدرک و  تشگرب  ياضاقت  اهراب  و  ( 655) ٍتارَسَح مَُهلامعَا 

ام
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لمع ات  نادرگرب  ایند  هب  ار  ام  ایادـخ !  تسا ،  هدوب  جـک  ام  هار  دـنتفگ و  تسرد  ایبنا  هک  میدـیمهف  میدـش و  اونـش  انیب و  رایـشوه و 
 . درادن يدوس  چیه  اه ،  هرعن  اه و  هلان  نیا  یلو  میهد !  ماجنا  حلاص 

رعق زا  نایخزود  مینیب  یم  اریز  دراد ،  همادا  منهج  لوخد  زا  دـعب  یّتح  خزود و  هب  دورو  هظحل  ات  هنحـص  هلحرم و  ره  رد  اه  هلان  نیا 
ایند هب  امرف و  اهر  نازوس  ِمّنهج  نیا  زا  ار  ام  ایادـخ !  ( 657) َنوُِملاظ ّانِاَف  اَنادُع  ْنِاَف  اهنِم  اَنجِرْخَا  انَّبَر  دـنیوگ : یم  هدز و  دایرف  مّنهج 

 . میتسه ملاظ  ام  کش  یب  سپ  میداد ،  همادا  دوخ  تشز  ياهراک  هب  قباس  لثم  ام  رگا  نادرگرب و 

؟  دنروخ یم  ترسح  یناسک  هچ 

 ، ایند رد  شاک  يا  هک  دـنروخ  یم  ترـسح  زین  نابوخ  یّتح  دریگ ،  یمارف  ار  ناسنا  دوجو  رـسارس  ترـسح  تمایق  زور  ناـبوخ .   1
 . دنداد یم  ماجنا  يرتشیب  رتهب و  کین  لامعا 

هچنآ زا  اغیرد  دـیوگ : یم  زور  نآ  رد  ناسنا  ( 658) ِهّللا ِبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اَم  یلَع  یتَرْـسَح  اَی  دـیامرف : یم  نآرق  توغاط .  ناوریپ   2
 . مدرک یهاتوک  ادخ  ّقح  رد 

هدرک و اهر  ار  مالّسلا  مهیلعربمایپ  يایصوا  ینامسآ و  ناربهر  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  هیآ  نیا  رد  ترسح  تایاور  یـضعب  قبط 
 . دنتفر قساف  ناربهر  لابند  هب 

رد دـندرکن ،  لوبق  ارم  تلاسر  ماقم  هک  یناسک  تمایق  زور  دومرف : رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلاـسر .  نارکنم   3
دنوش یم  رضاح  تمایق  ياه  یکیرات  رد  يرک و  يروک و  لاح 
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 ! میدش بکترم  دنوادخ  ّقح  رد  هک  ییاه  یهاتوک  رطاخ  هب  ام  رب  ياو  دنیوگ : یم  و 

تلادع زا  دوخ  نایبو  مالک  رد  هک  تسا  یناسک  زا  تمایق  رد  ترسح  نیرتشیب  دومرف : مالّسلا  هیلعرقاب  ماما  لمع .  یب  ناگدنیوگ   4
 . دندرکن لمع  نآ  هب  یلو  دندز ،  مد 

(659  . ) دنراد اه  ترسح  تمایق  ماگنه  هب  زین  یطارفا  وردنت و  دارفا   5

لابند هب  یلو  دنا ،  هتشاد  ار  ملع  لیـصحت  ییاناوت  هک  دنتـسه  یناسک  دنروخ  یم  ترـسح  تمایق  رد  هک  يرگید  هورگ  نالهاج .   6
(660  . ) دنا هتفرن  نآ  يریگارف 

لها لمع  نتـشادن  رطاخ  هب  ناشدوخ  یلو  دـندش ،  تشهب  لها  نانآ  يونـش  فرح  رطاـخ  هب  مدرم  هک  یناـسک  لـمع .  یب  ملاـع   7
(661  . ) دنخزود

دای ياج  هب  دننیـشنب و  مه  درگ  يا  هسلج  رد  یهورگ  هاگره  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد  هدوهیب .  ياه  تسلاـجم  ینیـشنمه و  لـها   8
(662  . ) دوب دهاوخ  ترسح  هلیسو  نانآ  يارب  سلجم  نیا  تمایق  زور  دنوش ،  مرگرس  هدوهیب  ياه  فرح  هب  ادخ 

تمادـن ببـس  هک  یناـهانگ  زا  ایادـخ !  ( 663) َمَدَّنلا ُثِروـُت  ِیتَّلا  ِبُونُّذـلا  َنـِم  َکـِب  ُذوُـعءا  میناوـخ :  یم  اـعد  رد  ناراـکهانگ .   9
 . مرب یم  هانپ  وت  هب  دوش  یم  تمایق  زور  رد  نم  ینامیشپو 

 . دـش دـنهاوخ  گرزب  یترـسح  راتفرگ  تمایق  زور  دـننز ،  یم  صرح  اپ و  تسد و  ایند  تسایر  يارب  هک  نانآ  نابلط .  تساـیر   10
(664)

یتَْلیَو اَی  دننز : یم  دایرف  دنترـسح و  رد  قرغ  تمایق  زور  رد  دنا ،  هدش  فارحنا  راچد  لهاان  ناتـسود  طسوت  ایند  رد  هک  یناسک   11
ْذِخَّتَا َمل  ِینَْتَیل 
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رد ار  دوخ  تسد  ود  یتحاران  تدـش  زا  و  مداد ،  یمن  رارق  تسود  ناونع  هب  مدوخ  يارب  ار  ینالف  شاک  يا  نم  رب  ياو  ًالِیلَخ  اـنالُف 
اب یتسود  ياج  هب   ) شاک يا  درک و  فرحنم  رود و  ادـخ  هار  زا  ارم  دـب  تسود  دـیوگ : یم  دریگ و  یم  نادـند  هب  هدراذـگ و  ناهد 

(665  . ) مدرک یم  ادیپ  یهار  ادخ  لوسر  اب  ینالف ) ، 

هچ ار  یلاوما  دوخ  رمع  لوط  رد  هک  دنتسه  یناسک  دنروخ ،  یم  ترسح  رایـسب  تمایق  رد  هک  يدارفا  هلمج  زا  نازودنا .  تورث   12
یناـسک تسد  هب  لاوـما  نآ  دـنا و  هتفر  اـیند  زا  هتـشادن و  ار  نآ  زا  يریگ  هرهب  تلهم  یلو  دـندروآ ،  تسدـب  عورـشمان  هار  زا  اـسب 

یم تشهب  هب  راکوکین  ثراو  یلو  هتفر ،  مّنهج  هب  لام  بحاص  هلیـسو  نیدب  دـنا و  هدرک  جرخ  ادـخ  هار  رد  نانآ  هک  تسا  هدیـسر 
(666  . ) دور

 ، دوخ تایح  نامز  رد  هک  تسا  یسک  درومرد  هیآ  دومرف : ( 667) ٍتارَسَح مَُهلامعَا  ُهّللا  ُمُهارَیَو  هیآ  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
یهلا ریسم  ریخ و  هار  رد  ناثراو  رگا  وا  گرم  زا  سپ  تسا ،  هدرکن  کمک  نامورحم  هب  هتخادرپ و  يزودنا  تورث  لاوما و  عمج  هب 

نیا ندراذـگاجب  اب  وا  زاب  دـننک ،  فرـص  هانگ  هار  رد  رگا  و  تسا ،  ثراو  يارب  شاداپ  یلو  لام  بحاص  زا  شـالت  دـننک ،  فرص 
(668  . ) ددرگ یم  شترسح  تمادن و  ببس  تسا و  کیرش  زین  شهانگ  رد  هدرک  يرای  ار  راکهانگ  ثراو ،  تسد  رد  لاوما 

ناگتسب ندرکاهر  یشک ،  مدآ   13
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 . دوب دهاوخ  تمایق  رد  ترسح  هلیسو  مادک  ره  تاکز ،  نتخادرپن  مدرم و  قوقح  هب  ییانتعا  یب  ّتیصو ،  نتشادن  ، 

 . هدب تاجن  لحارم  مامت  رد  تخس  ياه  ترسح  نآ  زا  راکشآ و  یفخم و  ياه  تمادن  نآ  زا  ار  ام  اهلاراب 

تافارتعا

دناوت یم  راکنا  غورد و  ایند  نوچمه  هک  دـننک  یم  لاـیخ  دـنزادرپ و  یم  نتفگ  غورد  ندرک و  اـشاح  هب  ادـتبا  تماـیق  رد  ناـمرجم 
هک يزور  یَـش ٍء(669 ) یلَع  مُهَّنَا  َنُوبِـسحَیَو  مَُکل  َنوُِفلحَی  اـمَک  َهل  َنوُِفلحَیَف  ًاَـعیِمج  ُهّللا  ُمُهَثَعبَی  َموَـی  دـشاب ،  ناـنآ  ییاـهر  هلیـسو 

هدرکن یفالخ  راک  ام  هک  دنروخ  یم  ّقحان  ياهدنگوس  سپ  دنک ،  یم  رـضاح  دوخ  لدع  هاگداد  رد  هدنز و  ار  مدرم  همه  دنوادخ 
 . میا

 ، دز یم  لوگ  ار  مدرم  غورد  دـنگوس  اب  ایند  رد  هک  هنوگ  نامه  هدرک و  لایخ  مدرم  دـننام  ار  دـنوادخ  ایند و  نوچمه  ار  تماـیق  وا 
 . دنزب لوگ  مه  ار  دنوادخ  ییاهدنگوس  نینچ  اب  تمایق  رد  دهاوخ  یم 

رد اـه  غورد  نیا  یلو  دـشکب ،  تسد  دوخ  تداـع  زا  يدوز  هب  دـناوت  یمن  تسا ،  هتفرگوخ  غورد  اـب  رمع  کـی  هک  یـسک  يرآ ، 
لمع دور و  یم  رانک  يرگید  زا  سپ  یکی  مه  اه  هدرپ  دوش و  یم  انشآ  رتشیب  تمایق  ياه  هنحـص  اب  هک  مک  مک  تسا ،  راک  يادتبا 

هاگداد رد  وا  ندب  ياضعا  یّتحو  ادخ  يایلوا  نامز و  نیمز و  زا  ناوارف  نایکاش  نادهاش و  دـنک و  یم  ادـیپ  مّسجت  مه  فالخ  ياه 
راکنا و يارب  ییاج  رگید  دنوش ،  یم  رضاح 
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هچ ره  دـنراذگ و  یمن  ناـهنپ  ار  یبلطم  چـیه  ( 670) ًاثیِدَـح َهّللا  َنوُُمتکَیالَو  دـیامرف : یم  نآرق  هک  تساـجنآ  رد  دـنیب .  یمن  غورد 
 : مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  ام  هک  دنراد  یبیجع  تافارتعا  زور  نآ  رد  اذل  دنیوگ .  یم  تسه 

رادـشه زور  نیا  زاار  امـش  دـندناوخن و  امـش  رب  ارم  تایآ  ناربمایپ  ایآ  دـیوگ : یم  نامرجم  هب  دـنوادخ  هک  نیمه  تمایق  زور  رد   1
 . میهد یم  یهاوگ  نامدوخ  هیلع  زورما  ام  یلب ،  ( 671) انِسُفنَا یلَع  اَندِهَش  دنیوگ : یم  دندادن ؟ 

(672  ) مِِهْبنَِذب اُوفَرَتْعاَف  دننک .  یم  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  تمایق  رد  دندرک ،  اهر  ار  وا  يایلوا  ادخ و  هار  ایند  رد  هک  یناسک   2

ُْمتنُک اَِمب  َباذَْـعلا  اُوقوُذَـف  َلاَق  اَّـنِبَر  یَلب َو  اُولاَـق  ِّقَْحلاـِب  اذـه  َسَیلءا  َلاَـق  مِّهِبَر  یلَع  اوُِفقُو  ِذا  يرَت  َول  َو  تماـیق .  راـکنا  هب  فارتعا   3
تمایق نیا  ایآ  دسرپ : یم  اهنآ  زا  دنوادخ  دنراد ،  یم  ناشهاگن  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ار  راّفک  هک  يزور  ینیبب  رگا  ( 673) َنوُرُفکَت

ناتیزرورفک تمایق و  راکنا  رطاخ  هب  سپ  دیامرف : یم  دـنوادخ  تسا .  ّقح  تمایق  دـنگوس  ادـخ  هب  یلب ،  دـنیوگ : یم  تسین ؟  ّقح 
 . دیشچب ار  دوعوم  باذع  نونکا  ایند ،  رد 

 . میدرک فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  ام  ادنوادخ !  ( 674) اِنبُونُِذب اَنفَرَتْعاَف  دنیوگ : یم  رافک  تمایق  رد  ناهانگ .  هب  فارتعا   4

درک و هبلغ  امرب  تواقـش  ادنوادخ !  دنیوگ : یم  ( 675) َنّیِلاض ًاموَق  اّنُک  اُنتَْوقِش َو  اَنیَلَع  تَبَلَغ  انَّبَر  اُولاَق  دوخ .  تواقـش  هب  فارتعا   5
 . میدوب هارمگ  یهورگ  ام 

 . دوخ تلفغ  ملظ و  هب  فارتعا   6
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هکلب میدوب ،  تلفغ  رد  زور  نیا  ندمآ  شیپ  زا  ام  هک  یتسرد  هب  ام !  رب  ياو  ( 676) َنیِِملاظ اّنُک  َلب  اذه  نِم  ٍهَْلفَغ  ِیف  اَّنُک  دَق  انَلیَو  اَی 
 . میدرک متس  هعماجو  دوخ  هب  تبسن 

یگدنمرـش ترـسح و  زج  تافارتعا  نیا  ترخآ  رد  تسا ،  دـنوادخ  شـشخب  وفع و  هلیـسو  ایند  رد  هانگ  هب  فارتعا  رارقا و  هچ  ره 
 . درادن يرثا  هنوگ  چیه 

تسا ّرثؤم  ایند  رد  اهنت  فارتعا 

هرابرد ثیدـح  دـنچ  هب  تمایق ،  تافارتعا  ثحب  تبـسانم  هب  زین  اجنیا  رد  یلو  میتشاد ،  هبوت  نوماریپ  یثحب  باـتک  لـئاوا  رد  هچرگ 
 : مینک یم  يا  هراشا  ایند  رد  هانگ  هب  فارتعا 

(677) ُهُراَرِقا ِِبنْذُملا  ُِعفاَش  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنانچ  تسا ،  یهلا  ششخب  وفع و  هلیـسو  هانگ ،  هب  رارقا  ایند  رد 
 . تسوا نتفرگ  رارق  وفع  دروم  تعافش و  هلیسو  راکهانگ ،  فارتعا 

فالخ هانگ و  هب  یهلا  هاگرد  هب  سک  ره  ( 678  ) هَرِفغَملا ّقَحَتسا  ِهَریِرَجلِاب  َفَرَتِْعا  نَم  دیامرف : یم  ترضح  نآ  يرگید  ثیدح  رد 
 . تسا دنوادخ  ششخب  وفع و  راوازس  دیامن ،  فارتعا  دوخ 

یتایآ هک  نیمه  دندرکن ،  تکرش  كوبت  گنج  رد  دندرک و  یچیپرس  ههبج  هب  نتفر  زا  ایند ،  لام و  هب  هقالع  رطاخ  هب  هک  یهورگ 
 . دندش هدنمرش  ناناملـسم  ادخ و  لوسر  زا  هدیدرگ و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  دندینـش ،  بلط  هافر  ِناتـسرپایند  تّمذم  رد  ار  نآرق  زا 

ار دوخ  دندش و  ربمایپ  دجسم  دراو  هتشادرب و  دوخ  یگدنز  شالت و  راک و  زا  تسد  هبوت ،  ناونع  هب  اهنآ 
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: دندومرف دندش ،  هاگآ  ارجام  زا  دنتـشگرب و  گنج  ّ ز  هلآ هیلع و  هّللا  يالـص  ادخ  لوسر  هک  نیمه  دنتـسب .  ( 679) دجسم نوتس  هب 
 . دنک مکح  نانآ  هرابرد  دنوادخ  ات  دنشاب  هتسب  نوتس  هب  اهنآ 

دارفا نیا  ( 680  ) مِهیَلَع َبُوتَی  نءا  ُهّللا  یَسَع  ِیَس  ًائّ َرَخآ  ًاِحلاَص َو  ًالَمَع  اوُطَلَخ  مِِهبُونُِذب  اُوفَرَتعا  َنوُرَخآو  دش : لزان  هیآ  یتّدم  زا  سپ 
دوخ دنـسپان  راتفر  زا  هک  نونکا  دـنا ،  هداد  ماجنا  ناشفالخ  ياـهراک  راـنک  رد  هک  یبوخ  لاـمعا  دوخ و  هاـنگ  هب  فارتعا  رطاـخ  هب 
یّلـص ربمایپ  هیآ ،  لوزن  زا  سپ  تسا .  نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دریذپب .  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  تسا  دیما  دنتـسه ،  نامیـشپ 

(681  . ) دننک دازآ  دجسم  نوتس  زا  ار  نانآ  دنداد  روتسد  هلآ  هیلع و  هّللا 

اعد رد  هکناـنچ  تسا .  یهلا  وـفع  تفاـیرد  هبوـت و  شریذـپ  يارب  هلیـسو  نیرتـهب  اـیند ،  رد  دـنوادخ  دزن  هاـنگ  هـب  فارتـعا  يرآ ، 
رارقا و ار  وت  وفع  فطل و  تفایرد  هلیسو  اهنت  مرادن ،  مه  یبوخ  راک  هدش و  کیدزن  نم  گرم  رگا  ایادخ !  میناوخ :  یم  تاجانمو 
 . ناهانگ هب  فارتعا  ياعد  مان  هب  دراد  ییاعد  هّیداجس  هفیحص  رد  مالّسلا  هیلعداجس  ماما  و  مهد .  یم  رارق  دوخ  ناهانگ  هب  فارتعا 

تمایق رد  ادخ  تمحر 

یماگنه ( 682) ِِهتَمحَر ِیف  َسِیلبِا  َعَمطَی  یّتَح  ُهَتَمحَر  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهّللا  َرَشَن  ِهَمایِقلا  ُموَی  َناَک  اِذا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
دروم هکنیا  رد  سیلبا  یّتح  هک  دـهد  یم  شرتـسگ  مدرم  يور  هب  ار  شدوخ  تمحر  يردـق  هب  دـنوادخ  دـسر ،  یم  ارف  تماـیق  هک 

هب دریگ  رارق  فطل 
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 . دتفا یم  عمط 

یم لیدبت  هنـسح  کین و  راک  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دنوادخ  ( 683) ٍتانَـسَح ِیَـس  مِِهتائّ ُهّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُاَف  میناوخ :  یم  ناقرف  هروس  رد 
 . دنک

یتحاران زا  دوش و  یم  هضرع  وا  رب  نم  ؤم  ناهانگ  تمایق  زور  میناوخ :  یم  نینچ  هدمآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  يدّدعتم  تایاور  رد 
ادخ يایلوا  موصعم و  يربهر  طخ  رد  قلخ و  نسح  صالخا ،  قدـص ،  ایح ،  نامیا ،  لها  وا  هکنآ  رطاخ  هب  یلو  دـتفا ،  یم  هزرل  هب 

(684  . ) دوش یم  لیدبت  تدابع  هب  وا  ناهانگ  دنوادخ  نامرف  هب  دریگ و  یم  رارق  صوصخم  فطل  دروم  هدوب ، 

هدش دراو  تمایق  رد  ریخ  راک  هب  هانگ  لیدبت  هرابرد  یّنس  هعیـش و  زا  يدایز  رایـسب  تایاور  دیامرف : یم  هّرـس  سّدق  یئابطابط  همّالع 
(685  . ) تسا

ارم متـشادن  نامگ  ایادـخ !  دـیوگ : یم  دـنرب ،  یم  خزود  هب  ار  راکهانگ  هک  نیمه  تمایق  زور  میناوخ :  یم  زین  تایاور  یـضعب  رد 
شتاجن هلیـسو  ادخ ،  هب  ّنظ  ِنسح  نامه  دیربب و  تشهب  هب  ار  وا  مداد ،  رارق  دوخ  وفع  دروم  ار  وا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  ینازوسب ! 

(686  . ) دوش یم 

تمایق رد  نازیم 

تمایق رد  نازیم 

 . تسا نازیم  هلءاسم  دروخ ،  یم  مشچ  هب  دایز  تایاور  نآرق و  رد  هک  تمایق  مهم  لئاسم  زا  یکی 

نازیم باتک و  اب  ناربمایپ  ( 687) َناَزیِملا َباتِکلا َو  ُمُهَعَم  اَْنلَزنَا  َو  دیامرف : یم  نآرق  تسا .  شجنـس  نزو و  هلیـسو  يانعم  هب  نازیم ، 
ریخ و شجنس  ياهرایعم  لطاب و  ّقح و  كالم  نوناق و  ایبنا  ینعی  دندمآ ، 
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 . دندروآ مدرم  يارب  ار  ّرش 

دننام نازیم  هملک  اریز  مینیب ،  یم  ایند  رد  هک  دشاب  ییاهوزارت  نازیم و  دننام  تسین  مزال  تمایق ،  رد  لامعا  شجنس  هلیـسو  نازیم و 
هملک تسا و  یکیرات  ندرب  نیب  زا  رون و  نآ  دنکیرش و  مه  اب  هطقن  کی  رد  اه  غارچ  همه  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا ،  غارچ  هملک 
نهذ هب  هتـشذگ  ياه  غارچ  رگید  غارچ ،  ظفل  اب  نونکا  یلو  دوش ،  یم  هدنیآ  دـیدج و  میدـق و  ياه  غارچ  عاونا  مامت  لماش  غارچ 
قرف نآ  شجنـس  هلیـسو  عون و  لکـش و  دوب و  دـهاوخ  نینچ  نازیم  زین  تماـیق  رد  تسا ،  هدومن  قرف  نآ  عونو  لکـش  دـیآ و  یمن 

 . درک دهاوخ 

هـشوگ ام  دنا و  هدرک  نایب  نازیم  دروم  رد  ار  یبلاطم  تایاورو ،  تایآ  هب  هجوت  اب  ( 689  ) یئابطابط همّالعو  ( 688  ) یسلجم موحرم 
 : مینک یمرکذ  فلتخم ،  ناونع  راهچ  رد  راصتخا  هب  ار  نآ  زا  يا 

تمایق ياه  نازیم   1

 ، هچراپ شجنس  هلیـسو  هکنانچ  دشاب .  هک  يا  هلیـسو  ره  اب  تسا ،  شجنـس  هلیـسو  تقیقح  رد  نازیم ،  میدرک  نایب  هک  هنوگ  نامه 
اوه شجنس  هلیسو  رتمولیک و  هار ،  شجنس  هلیسو  شکطخ و  طخ ،  شجنس  هلیسو  لوغاش و  يدومع ،  راوید  شجنس  هلیـسو  رتم و 

ساسا اریز  ( 690) ُّقَحلا ٍِدئَموَی  ُنزَْولا  َو  تسا ،  ّقح  ناسنا ،  لمع  شجنـس  هلیـسو  زین  تمایق  رد  تسا ،  جنـسامد  جنـساوه و  امد ،  و 
لاح تسا ،  ّتیناقح  ّقح و  رب  زور ،  نآ 
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(691) ُّقَحلا ُموَیلا  َِکلذ  دشاب .  هچ  ره  رد 

هدیـسر ّتیناسنا  يالاو  ماقم  هب  ناراوگرزب  نآ  اریز  دنموصعم ،  ناماما  ناربمایپ و  ام ،  لامعا  نازیم  میناوخ :  یم  دّدـعتم  تایاور  رد 
اب ار  مدرم  لامعا  اذـل  تسا ،  وگلا  ناشیاهراک  دـنا و  هداد  ماجنا  نآ  رارمتـسا  شور و  عون و  صـالخا و  رظن  زا  ار  لـمع  ّقح  دـنا و 

(692  . ) دننک یم  هسیاقم  ناراوگرزب  نآ  لمع 

شجنس هلیسو  هک  یسک  يا  وت  رب  مالس  ( 693) ِلاَمعَالا َناَزیِم  اَی  َکیَلَع  ُمالَّسلا  میناوخ :  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  همانترایز  رد 
 . یتسه تمایق  زور  رد  ام  لامعا 

نازیم دّدعت   2

هزور و لماک و  زامن  اب  ار  اهزامن  ًالثم  دوش ،  یم  هدیجنـس  شدوخ  عون  زا  یلماک  هنومن  اب  اـم ،  لاـمعا  زا  کـی  ره  نوچ  تماـیق  رد 
نآرق اذل  تسا .  دّدعتم  اه  نازیم  نیاربانب  دنجنـس ،  یم  لماک  راتفگ  داهج و  جح و  هزور و  اب  ار  ام  نانخـسو  راتفگ  داهج و  ّجـح و 

(694) ِهَمایِقلا ِموَِیل  َطسِقلا  َنیِزاوَملا  ُعَضَن  َو  تسا .  هدرب  راکب  ار  نیزاوم  هملک  نازیم ،  هملک  ياج  هب  زین 

تسین همه  يارب  نازیم   3

ای تسا و  تقیقح  یب  بآ  يور  فک  نوچمه  ناشلامعا  هک  یناسک  ناکرـشم و  اّما  تسا ،  نم  ؤم  دارفا  يارب  نازیم  تاـیاور ،  قبط 
 . دوب دـهاوخن  ینازیم  نزو و  نانآ  يارب  دـنا ،  هدرک  هابت  ار  ناشبوخ  ياهراک  مامت  دـنا  هدـش  بکترم  هک  یناـهانگ  يرـس  کـی  اـب 

(695) ًاَنزَو ِهَمایِقلا  َموَی  مَُهل  ُمیُِقنالَف  مُُهلامْعَا  ْتَِطبَحَف 

يردق هب  نانآ  عضو  اریز  دوب ،  دهاوخن  تمایق  رد  ینازیم  نزو و  زین  هدـننک  هارمگ  ناربهر  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(696  . ) دنرادن شجنس  باتک و  باسح و  هب  يزاین  هک  دشاب  یم  اوسر 

دوش و یمن  هدوشگ  تمایق  رد  زین  ناشلمع  همان  ددرگ و  یمن  بصن  لدع  يوزارت  ناکرشم  يارب  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلعداجس  ماما 
(697  . ) تسا ناناملسم  صوصخم  اهنت  باتک ،  باسح و  شجنس و  هلءاسم 

نازیم ینیگنس  لماوع   4

ادخ لوسر  هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد  یلو  دنک ،  یم  کبس  ار  نآ  ّرش  ياهراک  مامت  نیگنـس و  ار  لمع  نازیم  ریخ ،  ياهراک  مامت 
(698  . ) تسا رتدیفم  رگید  ریخ  ره  زا  حلاص  لمع  ینیگنس  رد  وکین  قالخا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

طارص

 . تسا هدش  لامعتسا  نآرق  رد  راب  لهچ  زا  شیب  طارص ،  هملک 

دوخ يارب  ایند  رد  هک  تسا  ناسنا  ره  یلمع  یتدیقع و  يرکف  طوطخ  طارـص و  نامه  هتفای  مّسجت  طارـص ،  تمایق ،  زور  رد  نوچ 
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بولطم و ایند  رد  هک  یهار  اهنت  ینعی  میقتـسم  طارـص  هرابرد  یمک  تهج  نیدب  دشاب ،  یم  وا  ّتیـصخش  لماع  هناگی  دریذپ و  یم 
 . میور یم  تمایق  رد  طارص  غارس  هب  هاگنآ  مینک و  یم  وگتفگ  تسا ،  لامک  هب  ندیسر  هار 

ٍطارِـص یلَع  ّیِبَر  َّنِا  ادخ ،  هار  و  ( 699  ) نیقیّدص ناحلاص و  ادهـش و  ایبنا و  هار  لدـع ،  ّقح و  هار  تسار ،  هار  ینعی  میقتـسم ،  هار 
( . 701) ٍمیِقَتسُم ٍطارِص  یلَع  َکَّنِا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  هار  ( 700) ٍمیِقَتسُم

 . تسا دایز  یفارحنا  ياههار  یلو  تسین ،  یکی  زا  شیب  میقتسم ،  هار 

 . طیرفت هن  دراد ،  طارفا  هن  هک  تسا  یهار  میقتسم ،  هار 

 . دناد یم  دنمشزرا  ار  یلمع  لئاسماهنت  هن  دهد و  یم  اهب  اهنت  يرکف  لئاسم  هب  هن  هک  تسا  یهار  میقتسم ،  هار 

 ، ناج مسج و  نینچمهو  هدادرارق  مه  رانک  رد  ار  هعماجو  درف  هک  تسا  یهار  میقتسم ،  هار 
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 . دهد یم  رارق  مه  رانک  رد  ار  ساسحا  لقع و  لّکوت ،  مایق و  لمع ،  رکف و 

 . يورُخا لئاسم  هب  مه  دراد و  هّجوت  يویند  لئاسم  هب  مه  میقتسم ،  هار 

هب ارم  دنوادخ  وگب : مدرم  هب  ( 702) ًامَِیق ًاَنیِد  ٍمیِقَتسُم  ٍطارِـص  یِلا  ّیِبَر  ِینادَه  دیامرف : یم  نآرق  تسادخ .  نید  نامه  میقتـسم ،  هار 
 . دومرف تیاده  تساجرباپ ،  لقع  ترطف و  ساسا  رب  هک  تسا  ینید  بتکم و  نآ  هک  میقتسم  هار 

(703) ٌمیِقَتسُم ٌطارِص  اذَه  ِینوُُدبعا  ِنءا  و  تسا .  دنوادخ  یگدنب  ّتیدوبع و  هار  نامه  میقتسم ،  هار 

هک تسین  یّکش  و  ( 704) ٍمیِقَتـسُم ٍطارِـص  یِلا  َيِدُه  دَقَف  ِهّللِاب  مِصَتعَی  نَمَو  تسا .  دنوادخ  اب  دـنویپ  کّسمت و  نامه  میقتـسم ،  هار 
ُنَحن ِهّللا  َو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  تسوا ،  يایلوا  زا  تعاطا  ادـخ و  نوناق  نتفریذـپ  نامه  دـنوادخ ،  هب  کّـسمت 

 . سب میتسه و  میقتسم  هار  ام  اهنت  دنگوس  ادخ  هب  ( 705) ُمیِقَتسُملا ُطارِّصلا 

یناملـسم ره  تسا  بجاو  هک  دراد  ّتیمها  يردـق  هب  میقتـسم  هار  رد  ندوب  یفارحنا ،  طوطخ  نارازه  اهدـص و  نایم  رد  نیارباـنب ، 
َطاَرِّـصلا اَنِدِْها  دـیوگب : هدرک و  دادمتـسا  دـنوادخ  زا  هناّرـصم  هار ،  نآ  رد  نارگید  دوخ و  نتفرگ  رارق  يارب  هبترم  هد  يزور  لقاال 

 . امرف تیاده  میقتسم  هار  هب  ار  ام  ادنوادخ !  َمیِقَتسُْملا 

تمایق رد  طارص 

تمایق رد  طارص 

نآ زا  دـیاب  مدرم  همه  و  ( 706  . ) تسا رت  هدـنّرب  ریـشمش  زا  رت و  کیراب  وم  زا  هک  طارـص  ماـن  هب  تسا  یلپ  مّنهج  يور  تماـیق  رد 
لوق هبو  دنیامن ،  روبع 
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امش زا  کی  چیه  ( 707) ًاِّیثِج اَهِیف  َنیِِملاّظلا  ُرَذـَن  اْوَقَّتا َو  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ًاّیـضِقَم  ًاْمتَح  َّکِبَر  یلَع  َناک  اَهُدِراو  ّـِالا  مُکنِم  نِاَو  نآرق : 
زا هک  یلاح  رد  ار  ناملاظ  میهد و  یم  تاـجن  ار  اوقتاـب  دارفا  یلو  یمتح ،  تسا  يرما  نیا  دوش ،  یم  خزود  دراو  هکنآ  رگم  تسین 

 . مینک یم  اهر  نآ  رد  دنا  هدمآرد  وناز  هب  ّتلذ  فعض و 

بـسا دننام  یـضعب  ياربو  داب  نوچمه  يرگید  هورگ  يارب  تسا و  قرب  نوچمه  نانم  ؤم  يارب  طارـص  زا  روبع  تایاور ،  هدومرف  هب 
(708  . ) دننک یم  روبع  يرتشیب  تعرس  اب  دنشاب ،  هتشاد  يرتشیب  حلاص  لمع  نامیا و  مادک  ره  هصالخو  دشاب  یم 

میهاربا ترـضح  يارب  هکنانچ  دوش ،  یم  ملاسو  درـس  خزود  شتآ  نانم ،  ؤم  روبع  ماگنه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
(709  . ) دش درس  شتآ 

 ، تشهب اب  يا  هسیاقم  رد  دوش  یم  ببـس  نانآ ،  باذـع  ياـه  هنحـص  هاـگیاج و  ناـیمّنهج و  ندـید  مّنهج و  زا  ناـنم  ؤم  روبع  هّتبلا 
اجک هب  ماجنارس  دندرک ،  لّمحت  ار  اه  یتخس  يرس  کی  ادخ  يارب  ایند  رد  يزور  دنچ  رگا  دنسانشب و  رتهب  ار  دوخ  یتشهب  هاگیاج 

 . دنا هدیسر 

رارق فرـشم  انـشآ و  نآ  ياه  باذع  مّنهج و  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  درب  یمن  تشهب  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 
خزود هب  ار  يدـحا  نینچمه  دوش و  رتشیب  وا  يداش  طاشن و  دـنادب و  شدوخ  هب  تبـسن  ار  ادـخ  لضف  اه و  تمعن  ردـق  ات  دـهد  یم 

رگم درب  یمن 
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(710  . ) دروخب ترسح  دزوسب و  رتشیب  ات  دهد  ناشن  وا  هب  ار  تشهب  ياه  تمعن  هکنآ 

؟  درذگ یم  هچ  طارص  رد 

نآ و نوماریپ  شتآ  ياـه  هنحـص  دراد و  ناـسنا  هک  یبارطـضا  هرهلد و  همه  نآ  اـب  لـپ  نیا  يور  میناوخ :  یم  دّدـعتم  تاـیاور  رد 
یم فقاوم  نآ  زا  اسآ  قرب  هک  ادـخ  يایلوا  زا  ریغ  هک  تسا  هاگفقوت  هلحرم  دـنچ  رد  يدـبا ،  زاـس  تشونرـس  هظحل  هار و  یکیراـب 

(711  . ) دنشاب وگخساپ  دیاب  نارگید  دنرذگ ، 

 . تسا هاگروبع  نآ  رد  دنوادخ  هب  ییوگباوج  دارم  دـیامرف : یم  ( 712) ِداصرِْملِاَبل َّکِبَر  ّنِا  هیآ  ریسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(713)

باختنا رد  هک  دنراوتـسا  يدارفا  زین  اجنآ  رد  دننک ،  یم  لا  ؤس  تناماو  مدرم  قوقح  لیماف ،  ناگتـسب ،  زامن ،  زا  هاگروبع ،  نآ  رد 
(714  . ) دنا هدوب  وا  لوسر  ادخ و  بختنم  هک  دنا  هدرک  يوریپ  یناربهر  زا  اهنت  هتفرن و  ایند  رد  یصخش  ره  لابند  ربهر ، 

يزیچ ره  زا  روبع  دورو و  يارب  ( 715  ) بلاطیبا نب  یلَع  ُّبُح  ِطارِّصلا  ُزاوَج  ٌزاوَج َو  یَش ٍء  ِّلُِکل  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
 . تسا مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  تعاطا  هقالع و  تمایق ،  رد  طارص  زا  روبع  زاوج  تسا و  مزال  هزاجا  ، 

يوریپ و ( 716) ِراّنلا ِهَّنَجلا َو  ُمیِـسَق  َتنَا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  یفلتخم  دراوم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
دـیدحلا و یبا  نبا  لبنح و  دـمحا  زا  ینیما  همّالع  موحرم  تسا .  خزود  زمر  وت  اب  تفلاخم  راـکنا و  نتفر و  تشهب  ببـس  وت  ّتبحم 

يرگید هّدع 
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 . دراد مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  یگتـسباو  خزود ،  رد  طوقـس  ای  طارـص  زا  روبع  هلءاسم  هک  هدرک  لقن  ّتنـس  لها  ياـملع  زا 
 . تسا راوگرزب  نآ  ضغب  راکنا و  ای  ترضح  نآ  تّدوم  يوریپ و  اب  طوقس  ای  روبع  زاوج  رایعم و  ینعی  ( 717)

ناـیم هک  متـسه  یهار  طارـص و  نآ  نم  ( 718) ِراّنلاَو ِهَّنَجلا  َنَیب  ُدوُدـمَملا  ُطارِّـصلا  اَنءا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینچمه 
 . تسا هدش  هدیشک  خزود  تشهب و 

ُهاتءاوَساوَف میناوخ :  یم  اعد  رد  دنراد .  اه  هلان  ادخ  هاگرد  هب  دنوش و  یم  روآدای  ار  طارـص  زا  روبع  دوخ  تاجانم  رد  ادـخ  يایلوا 
يادخ يا  ( 719) ُّطَحَا َنِیلِقثُملا  َعَم  مءا  ُزوُجَا  َنیِّفِخُملا  َعَمَفءا  اوُّطُح  َنِیلِقثُمِلل  اوُزوُج و  َنیِّفِخُمِلل  َلِیق  اِذا  َکیَدَی  َنَیب  ِفُوقُولا  َنِم  ًادَغ 

روبع طارص  زا  دوش : یم  هتفگ  اوقتاب  راب و  کبـس  نادرم  هب  هک  يزور  مشاب ،  وگباوج  دیاب  وت  هاگـشیپ  رد  هک  ادرف  زا  سوسفا  نم ! 
 ، دوب مهاوخ  یلاح  هچ  رد  نم  هک  مناد  یمن  لاح  نیا  رد  دـینک ،  طوقـس  دوش : یم  باطخ  راب  نیگنـس  ناراکهانگ  هب  یلو  دـینک ، 

؟  طوقس ای  درک  مهاوخ  روبع  ایآ 

تعافش

 . تسا ندش  تفج  نتفرگ و  رارق  یصخش  ای  يزیچ  رانک  رد  يانعم  هب  تعافش ، 

رد دوش ،  لوبق  مه  وا  اـت  دـهدب  وا  هب  هفاـضا  هرمن  ود  یکی  دوش  یم  رـضاح  مّلعم  دروآ و  یم  مک  هرمن  هسردـم  رد  يدرگاـش  ًـالثم 
خن درادن ،  یناوت  کیراب  خن  الثم  ای  دنهد .  یم  تاجن  ار  فیعض  درگاش  مه ،  رانک  رد  اه  هرمن  اجنیا 
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رامیب يدوبهب  لماع  وراد ،  فرـصم  کشزپ و  هب  هعجارم  ای  دوش و  یم  يریگ  هرهب  ببـس  هدـش و  مکحم  هدـیبات و  وا  اب  رگید  ياـه 
 . دشاب یم 

 . تسا ندمآ  مهرانک  رد  تعافش و  عون  کی  وراد  کشزپ و  اه و  خن  اه و  هرمن  ندش  عمج  الاب  ياه  لاثم  رد 

هب ار  قرب  مه  قرب  میـس  دـناسر .  یم  اه  هویم  اـه و  هخاـش  هب  هتفرگ و  هشیر  زا  ار  ییاذـغ  داوم  دـنک و  یم  تعافـش  مه  تخرد  هنت 
يرتالاب هلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  ار  هناد  نیمز ،  بآ و  ترارح و  رون و  زا  کی  ره  یتسه  ملاع  رد  هصـالخو  دـناسر .  یم  اـه  پمـال 

 . تعیبط رد  تعافش  يانعم  زا  ییاه  هنومن  دوب  نیا  دناسر ،  یم 

هدیسر يونعم  لماکت  ياه  هّلق  هب  هک  ادهش  املع و  ناماما و  ایبنا و  زا  ّمعا  ادخ ،  يایلوا  هک  تسا  نآ  ترخآ  رد  تعافـش  يانعم  اّما 
 ، دنهد یم  تاجن  ادخ  رهق  زا  ار  نانآ  هتفرگ و  ار  دنراد ) یلمع  ياهـشزغل  یلو  دنرادن ،  يرکف  فارحنا  هک   ) ینافیعـض تسد  دنا ، 

 . تسادخ تسد  هب  اهنت  نآ  هزاجاو  تعافش  ماقم  هک  تسین  یّکش  هّتبلا 

تاهبـش و اه و  شـسرپ  بلاق  رد  ار  تسا  هدـش  حرطم  فلتخم  بتک  رد  هک  تعافـش  يامیـس  زا  يوترپ  مینک ،  یم  یعـس  اجنیا  رد 
: مییامن نایب  اهنآ  هب  خساپ 

تاهبش هب  خساپ 

هب یمان  نآ  زا  تحارص  اب  تایاور  نآرق و  ایآ  و  تسا ؟  یمتح  یعطق و  تمایق ،  رد  ادخ  يایلوا  تعافش  هلءاسم  ایآ  لا 1 :  ؤس 
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؟  دنا هدروآ  نایم 

نآرق رد  ( 720  . ) دنا هدرک  نایب  ددعتم  تایاور  قبط  ار  تعافـش  هلءاسم  یّنـس  هعیـش و  يداقتعا  مهم  ياه  باتک  مامت  هلب ،  خساپ : 
تسا هدومرف  لقن  هراب  نیا  رد  ثیدح   86 راحب ،  رد  یسلجم  موحرم  هدمآ و  نایم  هب  نخس  تعافـش  هلءاسم  زا  هبترم  تسیب  زا  شیب 

هک ار  يدومحم  ماقم  دنا : هتفگ  نارّـسفم  همه  دـیوگ : یم  ( 721) ًادوُمحَم ًاَماقَم  َکُّبَر  َکَثَعبَی  نءا  یـسَع  هیآ  ریـسفت  رد  يزاررخف  . 
(722  . ) تسوا تعافش  ماقم  نامه  هداد ،  هدعو  شربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 

 . تسین یفالتخا  دیدرت و  هنوگ  چیه  ياج  ادخ  يایلوا  ایبنا و  تعافش  لصا  رد  تایاور ،  نآرق و  رظن  زا  نیاربانب 

؟  تسا ربمایپ  صوصخم  اهنت  ندرک  تعافش  ایآ  لا 2 :  ؤس 

موصعم ناماما  هب  دسر  هچ  ات  دنا ،  هدرک  نایب  ناحلاص  ادهش و  املع و  يارب  ار  تعافش  یّنس )  هعیش و   ) تایاور رد  اریز  هن ،  خساپ : 
 . مالّسلا مهیلع 

؟  دوش یم  تعافش  یناسک  هچ  زا  لا 3 :  ؤس 

لومـشم دنـشاب ،  هدش  ییاهـشزغل  راچد  لمع  رد  اهنت  دنـشاب و  حیحـص  يربهر  يرکف و  دـئاقع  شنیب و  ياراد  هک  یناسک  خـساپ : 
تعافـش زا  یناسک  اهنت  ( 723) ًادهَع ِنمحَّرلا  َدـنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  ّالا  َهَعافَّشلا  ُنوُِکلمَیال  دـیامرف : یم  نآرق  دـنوش .  یم  ناعفاش  تعافش 

 . دنشاب هتفریذپ  ًابلق  ار  نانآ  هار  وا و  يایلوا  ادخ و  دنشاب و  هتشاد  ینامیپ  ناشیادخ  دوخ و  نایم  هک  دنوش  یم  دنم  هرهب 

ینّابر ياملع  ادخ و  يایلوا  زا  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  يرآ ، 
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رذـب دـیاب  ینعی  دنـشاب ،  ناراوگرزب  نآ  تعافـش  لومـشم  دـنریگ و  هرهب  نانآ  زا  دـنناوت  یم  مه  زور  نآ  رد  دنـشاب ،  هدرک  يوریپ 
 . درک تشادرب  ترخآ  رد  ات  تشاک  ایند  رد  ار  تعافش 

يادـن توعد و  مِِهتَعافَـش  ِیف  اُولُخدَـت  مِِهتَعاِطب  اولَمْعا  مِهِرمَِاب َو  ِلَـس  اوُمّ َءایبنَالا َو  اُوبیِجَتـِسا  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
رد ات  دشاب  نانآ  نامرفو  روتـسد  قبط  امـش  لمعو  دیـشاب  میلـست  ناراوگرزب  نآ  ياه  نامرف  هب  تبـسن  دیریذپب و  ار  یمارگ  ناربمایپ 

 . دیوش دراو  نانآ  تعافش 

ادخ يایلوا  تعافش  هک  تسا  هدمآ  زامن  ندرمش  کبس  یهاتوک و  ریظن  مهم ،  لامعا  زا  یضعب  رد  یهاتوک  هب  تبسن  یتایاور  هّتبلا 
 . دوش یمن  نانآ  لاح  لماش 

؟  دشابن نارگید  تعافش  هب  يزاین  ات  دهد  یمن  رارق  وفع  دروم  ار  ناراکهانگ  ًامیقتسم  دنوادخ  ارچ  لا 4 :  ؤس 

ناطیش هب  هک  هنوگ  نامه  دشاب ،  ادخ  حلاص  ناگدنب  ربارب  رد  عضاوت  هبرما  ناسنا و  ّربکت  حور  ندیبوک  نآ  لیلد  دیاش  ًالّوا : خساپ : 
 . دنک هدجس  مدآ  ربارب  رد  دش  رما 

نانآ دـنک ،  اعد  رافغتـسا و  امـش  يارب  ادـخ  لوسر  ات  دـییایب  دـش  یم  هتفگ  ناـنآ  هب  هک  نیمه  دـیامرف : یم  یهورگ  هراـب  رد  نآرق 
(724  . ) دندرک یم  ییانتعا  یب  یصوصخم  ّربکت  اب  هدنادرگرب و  رگید  فرط  هب  ار  دوخ  ياهرس 

يدوبمک هکنیا  هن  تسا ،  هداد  نانآ  هب  ادخ  يایلوا  یگدنب  تدابع و  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهـشاداپ  زا  تعافـش  ماقم  ًایناث :
 . دوش یم  ناربج  ادخ  نادرم  ندش  هطساو  تعافش و  اب  هک  تسا  دنوادخ  وفع  رد 

هک نیمه  ناسنا  ًاثلاث :
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رد دنک  یم  یعـس  دنتـسه ،  تعافـش  لها  تمایق  رد  نآرق و . . .  ای  ناحلاص و  املع ،  ادهـش ،  ناماما ،  ایبنا ،  دننام  ادخ  يایلوا  دید 
 . دنک هدافتسا  نانآ  ياهدومنهر  وترپ  زا  کیدزن و  نانآ  هب  ار  دوخ  ایند 

لقاال دنسر ،  یمن  تماما  تّوبن و  ماقم  هب  رگا  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  دارفا  رد  يا  هبذاج  تعافش  ماقم  ندرکاطع  هتـشذگ ،  همه  زا 
 . دنناسرب املع  ناحلاص و  ادهش و  ماقم  هب  ار  دوخ 

اَم ِّالا  ِناَسنِِالل  َسَیل  ْنءا  َو  دیامرف : یم  نآرق  رگا  تسین ؟  تمحز  راک و  نودب  دزم  شاداپ و  ندش ،  تعافش  لومشم  ایآ  لا 5 :  ؤس 
نودب نداد  دزم  دورب ،  مّنهج  هب  دیاب  هک  يراکهانگ  زا  ندرک  تعافش  دشاب و  شالت  راک و  ساسا  رب  دیاب  اهدزم  سپ  ( 725  ) یعَس

؟  دراد تافانم  هیآ  اب  تسا و  راک 

هریخذ و ار  يا  هیامرـس  دنا  هتـسناوت  دوخ  حلاص  لمع  نامیا و  اب  هک  دوش  یم  یناسک  لاح  لماش  اهنت  تعافـش  تمایق  زور  خـساپ : 
هطـساو هب  دربب ،  رازاـب  هب  دـقن  لوپ  یغلبم  دـشاب و  باـسح  شوخ  یـسک  رگا  اـیند  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـنیامن .  بسک  ار  يراـبتعا 

یگنیدـقن هقباس و  نامه  عاعـش  راـبتعا ،  هیـسن و  نآ  عقاو  رد  هک  دـنهد ،  یم  وا  هب  هیـسن  مه  ار  یغلبم  تّدـم و  دراد ،  هک  يراـبتعا 
 . تسوا هداد  ماجنا  لامعا  نامه  زا  يوترپ  تقیقح  رد  تعافش ،  زا  ندرب  هرهب  مه  ترخآ  رد  تسوا . 

نیاربانب
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تسین راک  نودب  دزم  نیا  دنوشب و  ادخ  يایلوا  تعافش  لومشم  ات  دنشاب  هتشاد  یحلاص  لامعا  اه و  تکرح  دارفا  دیاب  تعافـش  رد 
ياپ هک  نانآ  هن  دنـشاب ،  هدـناسر  هوک  هنماد  هب  ار  دوخ  هک  دـننک  یم  کمک  یناسک  هب  يوق  دارفا  يدرونهوک  رد  هک  هنوگ  نامه  . 

 . دنا هتشادن  یتکرح  چیه  هدیمل و  هوک 

ادخ يایلوا  یلو  دنک ،  باذع  ار  ناراکهانگ  دهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  تسا  دـنوادخ  زا  شیب  ناعیفـش  فطل  محر و  ایآ  لا 6 :  ؤس 
! ؟  دنراذگ یمن  هدش و  هطساو 

هزاجا ای  ماقم  نآ  دـنوادخ  رگا  و  دـننک ،  یم  تعافـش  دـنراد  ادـخ  فرط  زا  هک  يروتـسد  ماقم و  اب  مه  اـه  هطـساو  ریخ ،  خـساپ : 
زین ناراوگرزب  نآ  يرگ  هطساو  تعافش و  نیاربانب  تشادن .  ندرک  تعافـش  قح  يدحا  دوب ،  هدومرفن  تمحرم  اهنآ  هب  ار  تعافش 
ادخ روضح  رد  هک  تسیک  ( 726  ) ِهنذِِاب ِّالا  ُهَدنِع  ُعَفشَی  يّذلا  اَذ  نَم  دیامرف : یم  نآرق  تسا ،  دنوادخ  فطل  زا  یعاعـش  تقیقح  رد 

 . وا نذا  هب  رگم  دشاب ،  هتشاد  تعافش  قح 

؟  ارچ يرگ  هطساوو  تعافش  تسا ،  لدع  قبط  یهلا  رفیک  نوناق  رگا  لا 7 :  ؤس 

رب اهنآ  زا  یکی  اّما  ادـخ ،  يایلوا  هب  تعافـش  یلاع  ماقم  نداد  مه  تسا ،  ّقح  ناراکهانگ  ندیـسر  رفیک  هب  نوناق  مه  الّوا : خـساپ : 
 . تسا هدش  هداد  ّتیولوا  يرگید 

تافص زا  یکی  رهظم  دناوت  یم  يا  هنحص  ره  نیاربانب  تسه ،  مه  میحر  روفغ و  تسین ،  مقتنم  اهنت  دنوادخ  ایناث :
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دشخب یم  ار  وا  نارگید  تعافش  هطـساو  هب  یهاگ  دهد و  یم  رفیک  ار  راکهانگ  ماقتنا ،  لدع و  راهظا  ناونع  هب  یهاگ  دشاب .  یهلا 
 . تسوا تافص  زا  ادخ و  قح  مه  ششخب  اریز  ، 

؟  دنک یمن  روسج  يرج و  ار  ناراکهانگ  نآ ،  هب  دیما  تعافش و  هدعو  ایآ  لا 8 :  ؤس 

هانگ رب  ناسنا  تءارج  لماع  دیاش  دوب ،  یعطق  یلمع  هزیگنا و  ره  اب  سکره و  يارب  نآ  شریذپ  تعافـش و  هدعو  رگا  الّوا : خساپ : 
یم لماش  مه  ار  هانگ  نالف  ای  هن ،  ای  دوش  یم  نآ  لومـشم  تسین  مولعم  ناسنا  يارب  هک  یتروص  رد  تعافـش  هب  نامیا  اّما  دش ،  یم 
هانگ رب  تءارج  ببـس  رگید  هجنکـش ،  رفیک و  اه  تّدم  زا  دعب  ای  تسا  یهلا  رهق  اه و  تبوقع  زا  لبق  تعافـش  نیا  ای  و  هن ،  ای  دوش 

 . دوش یمن 

یم دیما  رون  مرگلد و  ار  کناب  نآ  رد  نیکرتشم  هدعو  نیا  دهد ،  یم  هزیاج  يدادـعت  هب  هک  دـنک  مالعا  اه  کناب  زا  یکی  رگا  ًالثم 
یلامتحا زئاوج  دیما  هب  زگره  دهد و  یمن  ناسنا  هب  ار  دمآ  دهاوخ  تسدب  هزیاج  زا  هک  یلوپ  هب  هیکت  اب  دـیرخ  تءارج  یلو  دـهد ، 

 . نآ تخادرپ  خیرات  غلبم و  هن  تسا و  مولعم  هزیاج  هدنرب  هن  اریز  دنک ،  یمن  دیرخ  کناب 

هبوت دیاب  سپ  دنابات ،  یم  راکهنگ  لد  رد  دیما  رون  مه  هبوت  اریز  دوش ؟  یم  هانگ  رب  تءارج  ببس  نآ  لوبق  هبوت و  رگم  ایناث :
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یطیارش مادک  رد  صخـش و  مادک  زا  هانگ و  مادک  زا  هبوت  دنوادخ  تسین  مولعم  اریز  تسین ،  نینچ  یلو  دنک ؟  يرج  ار  ناسنا  مه 
؟  دریذپ یم  ار 

 . نانآ هانگ  رب  تءارج  هن  تسا ،  دارفا  دشر  ثعاب  تشذگ  هکنانچ  تعافش  طیارش  هوالع  هب 

؟  تسا هدش  یفن  تعافش  تایآ  یضعب  رد  ارچ  لا 9 :  ؤس 

ناـیدوهی هب  نآرق  باـطخ  نیا  ( 727  . ) تـسین هتفریذـپ  یتعافـش  هـک  يزور  زا  دیــسرتب  میناوـخ :  یم  نآرق  ياـج  ود  رد  خـساپ : 
یباذـع رگا  یّتح  دـنوش و  یمن  راچد  ادـخ  رهق  هب  زگره  دـندرک  یم  لاـیخ  دوخ ،  موهوم  هدـیقع  کـی  قبط  هک  تسا  یهاوخدوخ 

فطل و لومشم  زین  تمایق  رد  تسا و  شنیرفآ  ماظن  مشچ  رون  داژن و  نیرترب  دوهی ،  داژن  هنرگو  تسا  يزور  دنچ  يارب  اهنت  دشاب ، 
 . دوب دنهاوخ  دنوادخ  تعافش 

 . تساهنآ هدننک  تعافش  دنتسرپ ،  یم  هک  یبوچ  گنس و  نیا  هک  دنتشاد  هدیقع  هک  تسا  یناتسرپ  تب  هب  خساپ  نینچمه 

شراکورـس یـسک  ره  زور  نآ  رد  دیامرف : یم  نایدوهی  یهاوخدوخ  حور  ندیبوک  تافارخ و  نیا  بوکرـس  يارب  دنوادخ  نیاربانب 
 . تسین تعافش  هوشر و  ضوع و  ياج  دشاب و  یم  شدوخ  لمع  اب  اهنت 

روعش لقع و  یب  بوچ  گنـس و  تعافـش  اجک و  دنا  هدیـسر  دومحم  ماقم  هب  قح  یگدنب  رطاخ  هب  هک  ادخ  نادرم  تعافـش  يرآ ، 
؟  اجک

؟  اجک تسرپداژن  هاوخدوخ  نایدوهی  تعافش  اجک و  دنراد  دوخ  ریصقت  هانگ و  هب  رارقا  هک  یناراکهانگ  تعافش 

 ، تسین یتعافش  هک  میناوخ  یم  یتایآ  رد  رگا  سپ 
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 . میریگب رظنرد  مه  ار  هدنوش  تعافش  هدننک و  تعافش  ياه  یگژیو  هنیمز و  دروم و  دیاب 

؟  دنمورحم تعافش  زا  يدارفا  هچ  لا 10 :  ؤس 

مّنهج لها  اب  دنتسه ) تشهب  رد  هک  لاح  نامه  رد   ) تشهب لها  يوگتفگ  زا  ار  یبلاج  رایسب  هنحـص  کی  هراب  نیا  رد  نآرق  خساپ : 
: دیامرف یم  هدومن و  میسرت 

ام دنـسرپ : یم  نانآ  دننک .  یم  باوج  لا و  ؤس  دـنخزود  رد  هک  ینامرجم  اب  تشهب  رد  نایتشهب  َنیمِرجُملا  ِنَع  َنوَلئاسَتَی  ٍتاّنَج  ِیف 
: دنهد یم  خساپ  نایمّنهج  و  دیناشک ؟  مّنهج  يوس  هب  ار  امش  يراک  هچ  رَقَس  ِیف  مُکَکَلَس 

 . میدرک یهاتوک  ادخ  ّقح  رد  میدوبن و  زامن  دنب  ياپ  ام  ِلَصُملا  َنیّ َنِم  ُکَن  َمل 

 : هدـمآ هیآ  لیذ  هک  یثیدـح  قبطو  میدرکن  ماعطا  ار  نانآ  هتفرگ و  هدـیدان  ار  هعماج  ناـمورحم  ّقح  اـم  َنیِکـسِملا  ُمِعُطن  ُکـَن  َمل  َو 
 . میداد یمن  تاکز  سمخ و  ام  ینعی 

 . میدوب بعل  وهل و  رد  قرغ  نارگید  هارمه  ام  َنیِِضئاخلا  َعَم  ُضوَُخن  اّنُک  َو 

 . دیسر ارف  زور  نآ  هکنآ  ات  دوب  تمایق  زور  راکنا  ام  همانرب  نیِقَیلا  اَناتَا  یّتَح  ِنیِّدلا  ِموَِیب  ُبِّذَُکن  اّنُک  َو 

 . درادن ناشلاح  هب  هدئاف  هدشن و  اهنآ  لاح  لماش  ناعیفش  ياه  تعافش  لامعا ،  نیا  رطاخ  هب  ( 728  ) نیِِعفاّشلا ُهَعافَش  مُهُعَفنَت  امَف 

 : تسا زیچ  راهچ  تعافش  زا  ندنام  مورحم  ببس  عقاو  رد 

 . ادخ قح  زامن و  هب  ییانتعا  یب  فلا : 

 . هعماج مورحم  هقبط  هب  یهّجوت  یب  ب : 

 . ندش لطاب  مرگرس  ج : 

 . لیلد اهدص  دوجو  اب  داعم ،  نتفریذپن  تجاجل و  د :

لا 11 ؤس 
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؟  دنوش یمن  مه  تعافش  لومشم  یّتح  یهورگ  هک  تسا  دودحم  وا  يایلوا  ادخ و  فطل  رگم  : 

دنچ هب  دراد ،  زین  ام  تقایل  دادعتسا و  ّتیفرظ ،  هب  یگتـسب  هکلب  تسین ،  وا  فطل  هب  طوبرم  اهنت  ادخ  فاطلا  زا  يریگ  هرهب  خساپ : 
: دییامرف هجوت  لاثم 

 . تسین رون  هانگ  نیا  دنک و  سکعنم  ار  نآ  هنیئآ  لثم  دناوت  یمن  شدوخ  یگریت  رطاخ  هب  كاخ  درادن و  يدوبمک  دیشروخ ،  رون 

نتشادن دادعتساو  ندوب  هتـسب  هکلب  تسین ،  ایرد  هانگ  نیا  دور و  یمن  هتـسب  رد  پوت  رد  نآ  زا  يا  هرطق  یلو  تسا ،  دایز  ایرد  بآ 
 . تسا هدرک  مورحم  ار  وا  پوت 

هاگن هتـسب  دـشاب  رکف  شوگ و  مشچ و  نامه  هک  شحور  يدورو  ياهرد  هریت و  ار  دوخ  حور  دایز ،  ناهانگ  رطاـخ  هب  هک  یناـسنا 
نانآ ٌیمُع  ٌمُکب  ُّمُص  دیامرف : یم  دنتـسه ،  جوجل  دوخ  هانگ  رفک و  رد  هک  يدارفا  هب  نآرق  دنام .  یم  مورحم  ادـخ  لضف  زا  تشاد ، 

 . دنروک گنگ و  رک و  ایوگ 

هب دنوادخ  هکنانچ  تسا ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیلباق  هدرم  اریز  تسین ،  وا  فعـض  دنک ،  هدـنز  ار  يا  هدرم  دـناوتن  یکـشزپ  رگا 
 . یناسرب نانآ  لد  شوگ  هب  ار  قح  يادن  تیادـه و  ار  نالد  هدرم  یتسین  رداق  وت  ( 729  ) یتوَملا ُعَمسَتال  َکَّنِا  دیامرف : یم  شربمایپ 

هدنز هک  دـنک  رثا  دـناوت  یم  يدارفا  رد  اهنت  وت  يداشرا  یغیلبت و  ياه  همانرب  ( 730) ًاّیَح َناک  نَم  َرِذُنِیل  دـیامرف : یم  رگید  ياج  رد 
 . دنشاب لد 
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 . تسا مهم  تعافش  تفایرد  رد  زین  ناسنا  دوخ  دادعتسا  ّتیفرظ و  یهلا ،  فطل  رب  هوالع  نیاربانب 

هتکن دنچ 

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  دنچ  یمالسا  تایاور  زا 

ناماما ایبنا و  سپـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  يارب  ماـقم  نیرتـالاب  هکلب  تسین ،  ناـسکی  ناگدـننک  تعافـش  تاـجرد   1
تعافش ماقم  هب  یگتسب  ندرک  تعافش  دودح  رادقم و  دشاب و  یم  نارگید  ادهش و  ینّابر و  ياملع  هاگنآ  مالّـسلا ،  مهیلع  موصعم 

 . دراد ناگدننک 

یّلص دّمحم  ترـضح  تسد  هب  ادتبا  تمایق ،  رد  تعافـش  حاتتفا  زاغآ و  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تایاور  نایم  يدنب  عمج  رد   2
(731  . ) تسا نارگید  هاگنآ  هلآ و  هیلع و  هّللا 

 . . . . مینک یم  تعافش  ام  هّللاو  مینک ،  یم  تعافش  ام  هّللاو  دندومرف : دنگوس  اب  راب  نیدنچ  يدراوم  رد  ام  موصعم  نایاوشیپ   3

باذع اه  تّدم  زا  دعب  یهاگ  هکلب  دریگرارق ،  فطل  دروم  تبوقع  هنوگ  ره  زا  لبق  ًامتح  راکهانگ  هک  تسین  نآ  تعافش  يانعم   4
راکهانگ ناتسرپادخ  رانک  رد  نیکرشم  راّفک و  هک  یماگنه  میناوخ :  یم  یتیاور  رد  هکنانچ  دریگ ،  یم  رارق  وفع  دروم  هجنکـش  و 

ام لثم  مه  امش  تبقاع  درکن و  اود  يدرد  ادخ  هب  امـش  نامیا  نآ  دنیوگ : یم  هدرک و  ندز  شین  هب  عورـش  دنتفرگ ،  رارق  خزود  رد 
(732  . ) دنهد رارق  تعافش  دروم  ار  راکهانگ  ناتسرپادخ  نآ  ات  دنک  یم  رما  هکئالم  هب  دنوادخ  دیتفرگ !  رارق  خزود  رد 

جهن رد  هک  هنوگ  نامه  هکلب  تسین ،  راوگرزب  ياه  ناسنا  صوصخم  اهنت  ندرک  تعافش   5
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ُهَّنَا اوُمَلعاَو  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا ،  نآرق  تماـیق  زور  رد  ناگدـننک  تعافـش  زا  یکی  میناوخ :  یم  هغـالبلا 
زور شتعافش  هک  تسا  يا  هدننک  تعافـش  نآرق  هک  دینادب  ( 733  ) هِیف َعِّفُش  ِهَمایِقلا  َموَی  َنآرُقلا  َُهل  َعَفَش  نَم  هَّنَاَو  عَّفَـشُم . . .  ٌِعفاش َو 

 . تسا هتفریذپ  دنا ) هدومن  لمع  نآ  هب  هدرک و  توالت  هداد و  دای  هتفرگ و  دای  ار  نآ  هک  یناسک  هرابرد   ) تمایق

لوصا باتک  رد  هک  يرایسب  تایاور  قبط  یلو  دنا ،  هدز  هیجوت  هب  تسد  انعم و  يرگید  عون  ار  نآرق  تعافش  هلءاسم  یضعب  هچرگ 
لها ربارب  رد  هدش و  رهاظ  ابیز  رایـسب  یناوج  کی  هفایق  رد  هتفای و  مّسجت  ریخ ،  لامعا  ریاس  دننامه  نآرق  ( 734  ، ) هدش دراو  یفاک 
همه يولج  زا  یلو  تسا ،  نانآ  دارفا  زا  یکی  وا  دننک  یم  لایخ  نانم  ؤم  ایبنا و  ناگتشرف و  همه  هک  يروط  هب  دنک  یم  روبع  تمایق 

نم هار  رد  ینالف  ایادـخ !  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  تعافـش  دوخ  ناراداوه  زا  هاگنآ  دریگ و  یم  رارق  الاو  یماقم  رد  هتـشذگ و  اهنآ 
 . امرف دنم  هرهب  اه  تمعن  نیرتهب  زا  ار  وا  زورما  دومن ،  تبظاوم  نم  زا  دیشک و  اهرجز 

ماقم و ياقترا  ندش و  دایز  يارب  تعافش  تایاور ،  قبط  هکلب  تسین ،  دنوادخ  رهق  زا  تاجن  يارب  اهنت  نآرق  تعافـش  هکنیا  بلاج 
(735  . ) تسه زین  هجرد 

تمایق رد  اهدادمتساو  اه  هلان 

(736) ًاَبیَش َنادلِولا  ُلَعجَی  اَموَی  دنوش .  یم  ریپ  اه  یتخس  رطاخ  هب  اه  هچب  هک  يزور 

رد يا  هطبار  هطساو و  هلماعم و  چیه  هک  يزور 
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(737) ٌهَعافَش ٌهَّلُخال َو ال  ِهِیف و  ٌعَیبال  ٌموَی  تسین .  راک 

ِالا ُّوُدَـع  ٍضعَِبل  مُهُـضَعب  ٍذـِئَموَیُءّالِخَالا  دـنوش .  یم  نمـشد  يرگید  يارب  مادـک  ره  مه  ناتـسود  اوقت ،  اـب  ناـنم  ؤـم  زج  هک  يزور 
(738) َنیِقَّتُملا

ِهب اوَدَْتفَال  ُهَعَم  ُهَلثِمَو  ًاعیِمَج  ِضرَالا  ِیف  ام  مَُهل  َّنَاَول  دبای .  تاجن  وا  ات  دوش  ادف  سک  همه  زیچ و  همه  تسا  رضاح  مرجم  هک  يزور 
(739)

یم شدوخ  تاجن  رکف  هب  اهنت  رارف و  شرـسمه  دنزرف و  ردپ ،  ردام ،  ردارب ،  نوچمه  دارفا  نیرت  کیدزن  زا  یّتح  ناسنا  هک  يزور 
(740) ِهِیَنبَو ِِهتَبِحاصَو  ِهِیبَا  ُِماَو َو  ِهّ ِهیِخَا  نِم  ُءرَملا  ُّرِفَی  َموَی  دشاب . 

(741) ّرَفَملا َنیءا  تساجک ؟  رارف  هار  دنز  یم  دایرف  ناسنا  هک  يزور 

َوُه اــمَو  ٍناــکَم  ِّلـُـک  نـِم  ُتوَـملا  ِهِیتءاــی  َو  تـسین .  يربــخ  گرم  زا  یلو  دروآ ،  یم  ور  وا  هـب  گرم  اــجک  ره  زا  هـک  يزور  و 
(742) ٍّتِیَِمب

 . ازج میتسه و  ام  ادخ ،  میتسه و  ام  ام ،  لمع  میتسه و  ام  زور  نآ  رد  يرآ ، 

هب دـیامرف : یم  ناضمر  هام  اهرحـس  ياعد  رد  مالّـسلا  هیلعداجـس  ماما  هکنانچ  دـتفا ،  یم  اـپ  تسد  هب  راـکهانگ  ناـسنا  زور  نآ  رد 
شتاجن ببـس  زور  نآ  رد  هدرک  یکین  راک  یناسنا  ره  دـنیب  یم  پچ ،  هب  یهاـگ  تسار و  هب  یهاـگ  دـنک ،  یم  هاـگن  دوخ  فارطا 

هب ای  هدـش و  لطاب  بجُع  رورغ و  ایر ،  رطاخ  هب  ای  هداد  ماجنا  اـیند  رد  هک  ییاـهراک  ماـمت  تسا .  یلاـخ  تسد  وا  اـهنت  یلو  هدـش ، 
هدرک یهانگ  کین  راک  زا  دعب  هکنآ  رطاخ 
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وا هدوب و  دـب  دـش  مولعم  الا ن  تسا ،  بوخ  درک  یم  لایخ  هک  ار  ییاـهراک  زا  يرایـسب  تسا ،  هدرب  نیب  زا  ار  کـین  لـمع  نآ  هک 
َنُونِـسُحی مُهَّنَا  َنُوبِـسحَی  مُه  َو  تسا ،  هدرک  هولج  ابیز  تروص  هب  دـب  راک  ( 743  ) ِهلَمَع ُءوُـس  َُهل  ِیُز  َنّ نآرق :  لوـق  هب  هتـسناد و  یمن 

 . دنراکوکین دننک  یم  لایخ  هک  دنتسه  يدارفا  ( 744) ًاَعنُص

زا ییاه  هنحـص  نآرق  رد  دـنز ،  یم  نآ  نیا و  زا  دادمتـسا  سامتلا و  هب  تسد  دریگ و  یم  رارق  تسب  نب  رد  راکهانگ  زور ،  نآ  رد 
 . دشاب ناگدنناوخ  دوخ و  يارب  يرّکذت  ببس  میهاوخ  یم  ادخ  زا  مینک و  یم  هراشا  اجنیا  رد  ام  هک  هدش  نایب  دادمتسا 

نانم ؤم  زا  دادمتسا  فلا : 

اوُعِجرا َلِیق  مُکِرُون  نِم  ْسِبَتقَن  اَنوُرُظنُا  دنیوگ : یم  اج  کی  دـنیامن ،  یم  دادمتـسا  نینم  ؤم  زا  تبون  دـنچ  رد  تمایق  رد  ناراکهانگ 
یفنم باوج  یلو  میوش ،  دنم  هرهب  تسایند  رد  امـش  لمع  هجیتن  هک  يرون  زا  ام  ات  دـینک  ام  هب  یهاگن  ( 745) ًارُون اوُسِمَْتلاَف  مُکَئارَو 

ایآ ( 746  ) مُکَعَم نُکَن  َملءا  دنیوگ : یم  ناراکهانگ  دیهاوخب .  رون  اجنآ  زا  ایند و  هب  دـیدرگرب  دوش : یم  هتفگ  نانآ  هبو  دنونـش  یم 
یلو دوب ،  اجکی  رد  ام  مسج  ارچ ،  دنیوگ : یم  میدوبن ؟  امش  اب  هرادا و ) . . .  رازاب ،  هناخراک ،  رهش ،  اتـسور ،  کی  رد   ) ایند رد  ام 

هنوگود ام  یگدنز  هویش  ربهر و  فادها و  درکلمع و  ام ،  يرکف  طخ 
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 . دوب

امُهَمَّرَح َهّللا  ّنِا  اُولاق  ُهّللا  ُمُکَقَزَر  اّمِم  وءا  ِءاَملا  َنِم  اَنیَلَع  اوُضِیفَا  دـننک : یم  دادمتـسا  نینچ  ناـیتشهب  زا  ناراـکهانگ  رگید  هنحـص  رد 
یم یفنم  باوج  زاب  یلو  دیهدب ،  زین  ام  هب  هدرک  امش  بیصن  ادخ  هچنآ  ای  اه  بآ  زا  یمک  تداعـس !  لها  يا  ( 747) َنیِِرفاکلا یَلَع 

 . تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  تشهب  ياه  تمعن  دنوادخ  دنیوگ : یم  دنونش و 

نامرجم زا  دادمتسا  ب : 

شود هب  ار  دوخ  هانگ  هک  دتفا  یم  رکف  هب  هرخالاب  ات  دسر ،  یمن  ییاج  هب  دـنک  یم  نابوخ  زا  دادمتـسا  هچ  ره  هک  راکهانگ  هراچیب 
ار قح  هار  میدش و  یم  نم  ؤم  ام  دیدوبن ،  ایند  رد  امـش  رگا  ( 748) َنِینِم ُؤم  اّنَُکل  ُمتنَا  الَول  دیوگ : یم  يدارفا  هب  دزادـنا ،  نآ  نیا و 
؟  میدوب امش  تیاده  محازم  ام  ایآ  ( 749  ) مُکاَندَدَص ُنَحنءا  تسا :  نیا  دنونش  یم  هک  یخـساپ  یلو  دیدش .  عنام  امـش  میتفر ،  یم 

؟  دیدرک باختنا  ار  يور  جک  ملاس ،  مشچ  غارچ و  هار و  ندوب  اب  ارچ 

دساف ناربهر  ناگرزب و  لابندب  ام  اریز  میرادن ،  يریصقت  ام  ایادخ !  ( 750) الِیبَّسلا اَنوُّلَضَاَف  انَئارَبُک  انَتَداَس َو  اَنعَطَا  دنیوگ : یم  یهاگ 
 ، دهد رارق  ربارب  ود  ار  دساف  ناربهر  نیا  باذع  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  دندرک و  هارمگ  ار  ام  اهنآ  میتسـشن ،  زور  نیا  هب  هک  میدوب 
مه اریز   ، ) تسا ربارب  ود  ناگرزب  باذع  اهنت  هن  ( 752) ٌفْعِض ٍّلُِکل  دیامرف : یم  دنوادخ  یلو  ( ، 751) ِباذَعلاَنِم ِنیَفعِض  مِِهتآ  انَّبَر 

ار نارگید  مه  دنتفر و  جک 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


جک هکنیا  یکی  دـیا : هداد  ماجنا  هاـنگ  ود  عقاو  رد  مه  امـش  اریز  تسا ،  ربارب  ود  مه  امـش  باذـع  هکلب  دـندناشک ) ،  يور  جـک  هب 
فارحنا هانگ  بکترم  مه  سپ  دیدرک ،  قیوشت  دییءات و  زین  ار  نارگمتـس  نآ  دساف ،  ناربهر  زا  دوخ  يوریپ  اب  هکنیا  رگید  دـیتفر ، 

 . ملاظ قیوشت  هانگ  بکترم  مه  دیا و  هدش 

نوچ و یب  میلست  وگ و  نابرق  هلب  امش و  مچرپ  ياپ  يرمع  هک  ام  ( 753) اّنَع َنُونغُم  ُمتنَا  لَهَف  دنیوگ : یم  دوخ  ناربهر  هب  ناراکهانگ 
ّانِا دنیوگ : یم  دساف  ناربهر  دینک ! ؟  فرطرب  ام  زا  ار  باذع  اود و  ار  ام  درد  دیناوت  یم  امش  زورما  ایآ  میدوب ،  ایند  رد  امـش  يارچ 

 . میراتفرگ اهالب  رد  زین  نامدوخ  ام  هک  دینیب  یمن  رگم  ( 754) اَهِیف ُّلُک 

( دـساف طیحم  اـی  دـساف  ناربهر  هاوخ   ) يرگید شود  هب  ار  هاـنگ  دـناهرب و  ار  شدوخ  دـهاوخ  یم  راـکهانگ  هچ  ره  هکنیا  هصـالخ 
ناسنا دنکـشب ،  ار  طلغ  ياه  ماظن  اه و  متـسیس  ماـمت  دـناوت  یم  هک  تسا  ییورین  نیرت  يوق  ناـسنا  هدارا  اریز  دـناوت ،  یمن  دزادـنا 

هب هتـسباو  ناسنا  تسه ،  زین  نکـش  ّتنـس  هکلب  تسین ،  ریذـپ  ّتنـس  اهنت  ناسنا  تسا ،  طیحم  هدـنزاس  هکلب  تسین ،  طیحم  هتخاـس 
 . تسا رایتخا  هدارا و  ياراد  دوخ  هکلب  تسین ،  يداصتقا  متسیس 

رد دوب و  اهنت  هکنیا  اب  نوعرف  رسمه  هک  دنک  یم  لقن  ار  طول  حون و  ترضح  رسمه  نوعرف و  رـسمه  دننام  یبلاج  ياه  هنومن  نآرق 
نان هرفسرس و  نوعرف و  هناخ 
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وا خاـک  راـبرد و  ـالط و  ماـقم و  هن  تفریذـپ و  ار  نوعرف  هن  دوـخ ،  نهآ  زا  رت  مکحم  هدارا  اـب  یلو  دوـب ،  وا  ماـظن  روـهقم  روـخ و 
ربـهر تخـسرس  راداوه  توغاـط ،  میژر  رد  دوب و  خوک  رکف  هب  دوـب ،  خاـک  رد  هک  ناـنچمه  دراذـگب و  رثا  وا  هیحور  رد  تسناوـت 
يارب تامیلعت  نیرتشیب  دندش و  یم  هیذغت  یحو  هرفسرس  هکنیا  اب  طول  حون و  رسمه  سکعرب  دوب ،  یسوم  ترضح  دوخ  ینامـسآ 

(755  . ) دنتفریذپنو هدز  زابرس  نآ  زا  دنریذپب ،  ار  قح  دنتساوخن  نوچ  دوب ،  اهنآ 

ناطیش زا  دادمتسا  ج : 

لولعم ار  وا  فارحنا  مه  ناطیـش  یلو  دزادنا ،  ناطیـش  شود  هب  ار  دوخ  هانگ  ات  دـتفا  یم  رکف  هب  نیرفن  هلان و  اب  تمایق  رد  راکهانگ 
تمالم ار  ناتدوخ  هکلب  دـینکن ،  شنزرـس  ارم  ( 756  ) مُکَـسُفنَا اُومُول  ِینُومُولَتالَف َو  دـیوگ : یم  نامرجم  هب  دـناد و  یم  ناسنا  هدارا 

 ، دییامن

هک دـیدوب  امـش  دوخ  نیا  هسوسو و  توـعد و  زج  متـشادن  امـش  هب  يراـک  اـیند  رد  نم  اریز  ( 757  ) ِیل ُمتبَجَتـساَف  مُُکتوَعَد  نءا  ّـِالا 
 ، دیتفریذپ ار  متوعد 

يوق اهنآ  یلو  متشاد ،  نانم  ؤم  یـضعب  هب  تبـسن  ار  اه  توعد  اه و  هسوسو  نیمه  نم  ( 758) اوُرَّکَذَت ِناطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  مُهَّسَم  اِذا 
 . دندش یم  رّکذتم  رایشوه و  دندوب و 

نادرم هب  تبـسن  نم  هنرگو  ( 759  ) نیِرَق َُهل  َوُهَف  مدرک ،  تنوکـس  اجنآ  رد  مه  نم  دـیداد و  نم  هب  ار  ناتلد  هناـخ  دوخ  امـش  يرآ ، 
تنطلس و زیمآرهق و  ّطلست  هنوگ  چیه  ادخ 
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(761) اونَمآ َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناطلُس  َُهل  َسَیل  ( ، 760) ٍناطلُس نِم  مُکیَلَع  ِیل  َناک  اَم  متشادن .  رابجا 

مّنهج نارومءام  زا  دادمتسا  د :

کمک وا  هب  دـساف  ناتـسود  ناربهر و  هن  نانم و  ؤم  هن  دروخ ،  یم  شا  هنیـس  هب  ّدر  تسد  دـنک  یم  ور  فرط  ره  هب  هک  يراکهانگ 
َلاَقَو دیوگ : یم  دنک و  یم  دادمتـسا  خزود  نارومءام  هکئالم و  زا  دریگب ،  هدهع  هب  ار  وا  هانگ  تسا  رـضاح  ناطیـش  هن  دننک و  یم 
وربآ ادخ  دزن  هک  امـش  مّنهج !  رومءام  ناگتـشرف  يا  ( 762) ِباذَـعلا َنِم  ًاموَی  اـّنَع  ْفِّفَُخی  مُکَّبَر  اوُعْدا  َمَّنَهَج  ِهَنَزَِخل  ِراـّنلا  ِیف  َنیِذَّلا 
لوبق ام  دنک ،  مّحرت  ام  هبو  دـهد  فیفخت  ار  ام  باذـع  هدـش  مه  زور  کی  رگا  یّتح  هک  دـیهاوخب  ام  يارب  ناتراگدرورپ  زا  دـیراد 

یلو دوش ،  لیطعت  دیابن  ام  باذـع  هک  میراد  لوبق  ام  دوش ،  فطل  ام  هب  زور  کی  يارب  یلو  تسا ،  یگـشیمه  ام  باذـع  هک  میراد 
 . میراد فیفخت  ياضاقت 

ره هب  دنازرل ،  یم  ار  لد  دنک و  یم  دـنلب  ار  هدـنز  دارفا  هلان  تایآ  نیا  هک  مناد  یم  یلو  میوگ ،  یم  هچ  مسیون و  یم  هچ  مناد  یمن 
ایند رد  زارد  نایلاس  ( 763  . . . ) ِیَبلِاب ِتانّ مُُکلُسُر  مُکِیتءاَت  ُکَت  َمل  ءا َو  دنیوگ : یم  دنهد و  یم  یفنم  باوج  مه  ناگتـشرف  نآ  لاح 

؟  دیداتفین رکف  هب  ارچ  دیدینش ،  ار  قح  تاغیلبت  همه  نیا 

دنوادخ زا  دادمتسا  ه : 

یمرش یب  لامک  اب  دنفرتعم ،  دوخ  یهارمگ  تواقش و  هب  هک  ادخ  تایآ  هب  نیبّذکمو  ناراکنایز 
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هرابود رگا  روآ ،  نوریب  مّنهج  باذع  زا  ار  ام  اراگدرورپ !  َنوُِملاظ  ّانِاَف  اَندُع  ْنِاَف  اَهنِم  اَنجِرخَا  انَّبَر  دنیوگ : یم  دـنوادخ  هب  ماجنارس 
هّفخ دـینزن و  فرح  دـیوش و  رود  ِلَُکتال  َنوُمّ اَهِیف َو  اُوئَـسخا  َلاَق  دنونـش : یم  باوج  یلو  میخزود ،  راوازـس  ملاظ و  میدرک  فالخ 

اَنمَحراَو اَنلرِفْغاَف  اّنَمآ  انَّبَر  دـنتفگ : یم  دـندناوخ و  یم  ارم  دوخ  تاجانم  رد  هتـسیاش  ناگدـنب  هاگره  هک  هتفر  ناـتدای  رگم  دـیوش ! 
نیهوت و نیمه  دـیدیدنخ و  یم  هتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  نانآ  امـش  دـندرک ،  یم  شـشخب  وفع و  بلط  نم  زا  َنیِمِحاّرلا و  ُریَخ  َتنَاَو 

(764  . ) دش امش  یتخبدب  تلفغ و  ببس  ندرک  هرخسم 

 . دننکن هرخسم  ار  ادخ  نادرم  لقاال  دنتسین ،  اعد  لهاو  نم  ؤم  دوخ  هک  نانآ  يرآ ، 

ناسنا دوخ  لمع  باتزاب  یفنم ،  خساپ 

هدز شا  هنیـس  هب  ّدر  تسد  روطنآ  دنک و  دادمتـسا  همه  نیا  راکهانگ  هک  تسین  هنافـصنم  هک  دیایب  نینچ  نیا  یـضعب  رکف  هب  دـیاش 
 ، نآرق هنیس  هب  ّدر  تسد  مه  راکهانگ  نیا  هک  مینیب  یم  میدرگرب  بقع  هب  یمک  رگا  اریز  تسا ،  هنالوجع  تواضق  نیا  یلو  دوش ، 

 . تسوا ياه  تجاجل  نامه  هجیتن  باتزاب و  درط  نآ  هدز و  شنایامنهار  مامت  املع و  ناماما ،  ناربمایپ ، 

تشادن لّکوت  ادخ  تردق  هب  یلو  درک ،  هیکت  یتوبکنع  رات  ره  هب  دناوخن ،  يزامن  ادخ  ربارب  رد  یلو  تفگ ،  نخس  یسک  ره  اب  وا 
ار وا  لد  اه  تمعن  همه  نآ  یلو  درک ،  یم  رّکشت  يراک  ره  ربارب  رد  یصخش  ره  زا  ، 
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یبایماک و زور  دـنچ  رطاخ  هب  تسود ،  ای  ربهر  نالف  ندوب  دـساف  يارب  نشور  لیلد  اهدـص  اه و  هد  نتـشاد  اب  درکن ،  مرگ  ادـخ  اـب 
ّدر تسد  نامه  هجیتن  تمایق ،  رد  نامرجم  هب  یفنم  ياه  خـساپ  درط و  مامت  هصـالخ  و  تشادـنرب ،  وا  تعاـطا  زا  تسد  ینارـسوه 

 . دنا هتشاد  ادخ  يایلوا  نآرق و  مالسا و  هب  تبسن  ایند  رد  اهنآ  هک  تسا  يدرطو 

راّفک نامرجم و  يامیس 

راّفک نامرجم و  يامیس 

هن هدـید و  یمـشچ  هن  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ییاج  دنـسیونب ،  ای  دـنیوگب  دـنناوت  یم  هچ  نم  لاـثما  تماـیق  زا 
اهدص نایم  زا  میور و  یم  نآرق  غارـس  هب  اذل  میرادن ،  يرگید  هار  یحو  هار  زج  توکلم  ملاع  بیغ و  هب  ام  تسا ،  هدینـش  یـشوگ 

یم افتکا  نادـب  هدرک و  همجرت  نایب و  ناسنا  مادـنا  بیترت  هب  ار  تایآ  زا  یـضعب  هدـش ،  نایب  نامرجم  راّفک و  عضو  هراـبرد  هک  هیآ 
 : مینک

لقع عضو 

ار مدرم  تمایق  ندـشاپب  هلزلز و  تقو  رد  ( 765) ٌدیدَش ِهّللا  َباذَع  َّنِکلَو  يراکُِـسب  مُه  امَو  يراکُـس  َساّنلا  يَرَتَو  دیامرف : یم  نآرق 
اهنآ رـس  زا  شوه  هک  تسا  دیدش  ردقنآ  دـنوادخ  باذـع  اّما  دنتـسین ،  تسم  اهنآ  عقاو  رد  یلو  ینیب ،  یم  هشیدـنا  نودـب  تسم و 

 . تسا هدوبر 

حرطم هّللاءاشنا  هدـنیآ  ياه  شخب  رد  هک  تسا  نانم  ؤم  يارب  طاشن  ّتینما و  عون  کی  یگدز ،  تریح  یجیگ و  نیا  راـنک  رد  هّتبلا 
 . درک میهاوخ 

اه مشچ  یناشیپ و  عضو 

(766  . . . ) مُکِـسُفنَال ُمتزَنَک  ام  اذـه  مُهُروُهُظ  مُُهبُونُج َو  مُهُهابِج َو  اـِهب  يوُکتَف  َمَّنَهَج  ِراـن  ِیف  اـهیَلَع  یمُحی  َموَی  دـیامرف : یم  نآرق 
هدرک و غاد  ار  رانید  مهرد و  نامه  زور  نآ  رد  دننک ،  یمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  دوخ  تورث  لام و  زا  هک  ینازودـنارز  نادـنمتورث و 

زنک ییاراد و  ناونع  هب  ایند  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دوش : یم  هتفگ  ناـنآ  هب  دـنراذگ و  یم  ناـنآ  تشپ  ولهپ و  یناـشیپ و  رب 
 . دیا هدرک  هریخذ  دوخ  يارب 

نآ رد  ای  ( 767) ُراصبَالا ِهِیف  ُصَخـشَت  دوش ،  یم  هتخود  هطقن  کـی  هب  دتـسیا و  یم  تکرح  زا  اـه  مشچ  تشحو  سرت و  تّدـش  زا 
(768  ) مُهُراصبَا ًهَعِشاخ  دنراد .  یعشاخ  دولآ و  کشا  نامشچ  نانآ  زور 

رد ارچ  میتشاد  مشچ  اـیند  رد  اـم  دنـسرپ : یم  هک  یماـگنهو  دـنروک  زور  نآ  رد  یناراـکهانگ  هک  میناوخ  یم  يرگید  تاـیآ  رد  و 
ورف نآ  زا  مشچ  دیدوب و  راکـشومارف  ایند  رد  ام  تایآ  هب  تبـسن  هک  هنوگ  نامه  دوش : یم  هداد  باوج  نانآ  هب  میتسه ؟  انیبان  اجنیا 

 ، دیتسب یم 
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(769  . ) دیتسه هدش  شومارف  هتسب و  مشچ  مه  اجنیا  رد 

مه ترخآ  رد  دـش  انیبان  اـیند  رد  هکره  ( 770  ) یمعَا ِهَرِخ  الا  ِیف  َوُهَف  یمعَا  ِهِذَـه  ِیف  َناک  نَم  هیآ  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
همه نآ  هام و  دیـشروخ و  زور و  بش و  شدرگ  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  هک  یناسک  دـیامرف : یم  یبلاج  نایب  اـب  تساـنیبان ، 

هدیدن و ادخ  زا  يرثا  چیه  ایوگ  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  لمع  رد  دنا و  هتخانـشن  ار  ادخ  یلو  هدـید ،  ار  یهلا  تفگـش  ياه  هناشن 
يرآ ( 771  . ) دنوش یم  روشحم  انیبان  مه  تمایق  رد  دنهد ،  یم  همادا  هنالفاغ  دوخ  یناویح  یگدنز  هب  نانچمه  لدگنس  ینالدروک 

 . تساهنآ زورما  یلدروک  لمعلا  سکع  زور ،  نآ  يروک  ، 

روک تمایق  رد  دـنزادنا ،  یم  ریخءاـت  هب  ار  نآ  یلو  دـنورب ،  جـح  هب  دـیابو  دنتـسه  عیطتـسم  هک  یناـسک  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد 
(772  . ) دوب دنهاوخ 

دننک یم  هیرگ  ناراکهانگ  کشا ، )  هاگتسیا  ءاُکبلا و  ُِفقوَم   ) اهنآ زا  یـضعب  رد  هک  تسا  ینوگانوگ  فقاوم  لحارم و  تمایق  رد 
هچ دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  درادن .  يا  هدیاف  رگید  هک  يرّکذتو  يرادیب  درادن و  يدوس  رگید  هک  یکـشا  یلو  ، 

(773  . ) تشاد دنهاوخ  يدایز  ياه  هیرگ  تمایق  رد  دندنخ ،  یم  دایز  هدوهیب  وغل و  يور  زا  ایند  رد  هک  یناسک  اسب 

ِهّللا ِهَعاط  یف  ْتَرَهَس  ٌنیَع  هّللا و  ِمِراحَم  نع  ْتَّضَغ  ٌنیَع  ٌهَثالَث : ّالا  ِهَمایقلا  َموَی  ٌهَیِکاب  ٍنیَع  ّلُک  دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هّتبلا 
یف ْتََکب  ٌنیَع  و 
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دتفا و ورف  مارح  ندید  ماگنه  هک  یمشچ  مشچ :  هس  رگم  تسا ،  نایرگ  تمایق  رد  اه  مشچ  مامت  ( 774) ِهّللا ِهَیشَخ  نِم  ِلیَّللا  ِفوَج 
هیرگ یخلت  رگید  نامـشچ  نیا  دزیرب .  یکـشا  ادخ  فوخ  زا  بش  لد  رد  هک  یمـشچ  دشک و  يرادیب  ادخ  تعاطا  رد  هک  یمـشچ 

 . دید دنهاوخن  دوخ  هب  ار  تمایق 

 . دوب دهاوخن  نایرگ  تمایق  رد  دـنایرگب ،  ار  نارگید  ای  دـیرگب  ام  ياه  تبیـصم  دای  هب  هک  یـسک  دـندومرف : مالّـسلا  هیلعاضر  ماما 
دراو مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صوصخب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ّتیمولظم  رب  هیرگ  هرابرد  هک  يدّدعتم  تایاور  زین  و  ( 775)

 . تسا ّبترتم  نآ  رب  یشاداپ  نوچمه  هدش و 

نامرجم تروص  عضو 

یم هایس  ناراکهانگ  تروص  یلو  دیفـس ،  ناراکوکین  تروص  هک  يزور  ( 776) ٌهوُجُو ُّدَوسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَیبَت  َموَی  دـیامرف : یم  نآرق 
 . دوش

ار ناراکهانگ  تروص  بش  زا  یکیرات  هعطق  اـیوگ  ( 777) ًاِملظُم ِلیّللاَنِم  ًاعَِطق  مُهُهوُجُو  تَیِـشُغا  اّمناک  میناوخ :  یم  رگید  ياج  رد 
 . تسا هدناشوپ 

 . تسا هتسشن  رابغ  اهنآ  يور  هک  تسا  تمایق  رد  ییاه  تروص  ( 778) ٌهَرَبَغ اَهیَلَع  ٍِذئَموَی  ٌهُوجُو  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  و 

ار اعد  نیاو  مینک  تمایق  ياـه  تروص  زا  يداـی  میتسه ،  وضو  رد  تروص  نتـسش  لوغـشم  هک  یماـگنه  هدـش  شرافـس  اـم  هب  اذـل 
 . دوش یم  هایس  ناراکهانگ  تروص  هک  يزور  رد  نادرگ  دیفس  ار  متروص  ایادخ !  میناوخب : 

 . دنراد ینارون  ياه  تروص  هک  دنتسه  نایتشهب  هورگ ،  نیا  ربارب  رد  هّتبلا 

نامرجم ینیب  عضو 

شغامد ًـالثم  دور ،  یم  راـکب  ّتلذ ،  تّزع و  يارب  غاـمد  ینیب و  هلءاـسم  یـسراف  یبرع و  ياـه  لـثملا  برـض  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
ربارب رد  هک  یناسک  هرابرد  زین  نآرق  رد  تاریبعت ،  نیا  هباشم  درک و  شغامد  هب  يداب  ای  میدیشک و  كاخ  هب  ار  شغامد  ای  تخوس 

ام ( 779) ِموُطرُخلا یَلَع  ُهُمِـسَنَس  دیامرف : یم  دـنراگنا ،  یم  هدوهیب  ياه  ناتـساد  ار  یحو  تایآ  هدرک و  یجک  نهد  راوگرزب  يایبنا 
ياجب هکنانچ  تساهنآ ،  یتخبدـب  فعـض و  ّتلذ و  نیرت  گرزب  هناشن  ینیب ،  رب  ندراذـگ  غاد  میراذـگ .  یم  غاد  نانآ  موطرخ  رب 

 . دنک ریقحت  رتشیب  ار  نانآ  ات  هدمآ  موطرخ  هملک  ینیب ، 

نابز ناهد و  عضو 

ره رد  زور  نآ  رد  ناراکهانگ  دراد و  یفلتخم  طیارـش  اه و  هنحـص  فقاوم ،  لحارم ،  هکلب  تسین ،  اتود  یکی  تمایق  ياـه  هنحص 
رک و نوگژاو و  نانآ  ای  ( 780  ) مِهِهاوفَا یَلَع  ُِمتَخن  َموَیلَا  دوش ،  یم  هدز  نانآ  ناهد  رب  رهم  يا  هلحرم  رد  دنراد ؛ یعـضو  يا  هنحص 

نآ رد  دنتـسین ،  وگتفگ  هب  رداق  و  ( 781) ًاّمُـص ًاَمُکبَو َو  ایمُع  مِهِهوُجُو  یلَع  ِهَمایِقلا  َموَی  مُهُرُـشَحنَو  دنوش ،  یم  روشحم  لال  روک و 
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 . دنزادرپ یم  وگتفگ  هب  ناسنا  ياضعا  ریاس  نابز ،  ياج  هب  زور 

دنراد و اه  ترسح  سوسفا و  یهاگ  دننک ،  یم  اه  نیرفن  دوخ  ناگدننک  هارمگ  هب  یهاگ  دنراد ،  اه  سامتلا  مه  لحارم  یضعب  رد 
 . دنهد یم  ار  دوخ  حالصا  هدعو 

 ، نامرجم توکس  ای  سوسفا و  نیا  ربارب  رد 
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اَنقُزرا ّمهّللا  دینیبب .  ام  تسد  هب  ار  هدنرب  گرب  دیناوخب و  ار  ام  لامعا  همان  دییایب  دننز : یم  دایرف  تشهب  لها 

نامرجم تسد  عضو 

تـسد ود  تمایق  زور  دـنا ،  هتفرگ  لهاان  ناتـسود  ایند  رد  هک  یناسک  ( 782  . . . ) ِهیَدَـی یلَع  ُِملاّـظلا  ُّضَعَی  َموَیَو  دـیامرف : یم  نآرق 
ببـس لفاغ و  ادخ  دای  زا  ار  ام  وا  میدش !  یمن  تسود  ینالف  اب  ام  شاک  يا  دنیوگ : یم  دـنریگ و  یم  نادـند  هب  ناهد و  هب  ار  دوخ 

 ! مدوب هدرک  زاب  یهار  ادخ  ربمایپ  اب  نم  ایند  رد  شاک  يا  دش .  ام  یهارمگ 

موصعم ناربهرو  هتفر  قسافو  دساف  دارفا  غارـس  هب  يربهر  هلءاسم  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  اه  تمادن  نیا  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
نیناوق ياج  هب  ایو  هدومن  اهر  دوخ  بزح  طخ و  ای  دوخ و  ياهـسوه  اوه و  ای  نآ و  نیا و  نیغورد  تاـغیلبت  رطاـخ  هب  ار  ینامـسآو 

(783  . ) دنا هتسبلد  اهنآ  هب  هتفر و  يرشب  نیناوق  غارس  هب  یهلا ، 

نامرجم یگدنکفارس 

ّانِا ًاِحلاص  ُلَمعَن  اَنعِجرْاَف  اَنعِمَـس  اَنرَـصبَا َو  اَنَّبَر  مِّهِبَر  َدـنِع  مِهِـس  ؤُر  اوُسِکان  َنُومِرجُملا  ِِذا  يرَتَولَو  دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ 
لباـقم رد  دــنبای ،  یم  روـضح  تماـیق  هاـگداد  رد  هـک  نـیمه  دــنتفریذپ ،  یمن  ار  داــعم  هـک  یناــمرجم  ینیبـب  رگا  ( 784) َنُوِنقُوم

يارب نامـشوگ  الاح  میتفریذـپ و  میدـید و  ار  تمایق  اراگدرورپ !  دـنیوگ : یم  هتخادـنا  ریز  هب  رـس  هدـش و  هدنمرـش  ناشراگدرورپ 
هدیـسر و نیقی  هجرد  هب  هنحـص  نیا  ندید  اب  ام  انامه  میهد ،  ماجنا  حلاص  لمع  ات  نادرگرب  ایند  هب  ار  ام  سپ  تسا  زاب  قح  ندـینش 

ایند و رد  یحور  ياه  هجنکش  نیرت  گرزب  زا  ییاوسر ،  تلاجخ و  یگدنمرش و  مینک .  یم  رواب  ار  زیچ  همه 
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 ، دنز یمرـس  یلمع  ای  نخـس و  ناسنا  زا  هک  یهاگ  تسا ،  زاب  ناربج  هبوت و  يارب  هار  اهدـص  هک  ایند  نیمه  رد  اریز  تسا ،  ترخآ 
ادـف ار  دوخ  یتسه  مامت  دور و  ورف  نیمز  هب  تسا  رـضاح  هدـش و  هدنمرـش  دـننک ،  یم  اشفا  ار  وا  سکع  ای  راون و  دنـس و  هک  نیمه 

 . دنیبن ار  هظحل  نآ  ات  دنک 

نامرجم ندرگ  عضو 

رطخ مالعا  دـنهد ،  یم  همادا  تجاجل  هلداجم و  هب  نانچمه  دـنریذپ و  یمن  ار  ینامـسآ  ياه  باتک  ایبنا و  هک  یناسک  هرابرد  نآرق 
نیرت گرزب  اب  ناشندرگ و  رد  اه  لغ  هک  ار  یتمایق  زور  دنروآدای  هب  دـیاب  اهنآ  ( 785  ) مِِهقانعَا ِیف  ُلالغَالا  ِِذا  دـیامرف : یم  هدرک و 

 . دنوش یم  هدناشک  خزود  هب  تراقح  فعض و  عون 

 . تسا هدش  نایب  نآرق  زا  يدّدعتم  دراوم  رد  دوش  یم  هتخادنا  نامرجم  ندرگرب  هک  یمّنهج  ياه  لغ  هلءاسم 

اه لد  عضو 

ناـمرجم بلق  رد  هک  تسا  يا  هرهلد  نآ  باـتزاب  تقیقح  رد  دـش  هتفگ  نادـند  بل و  مشچ و  دروـم  رد  هک  یتاریبـعت  ماـمت  هچرگ 
مِهَیِلا ُّدَـترَیال  مِهِـسُؤُر  یِِعنقُم  َنیِعِطهُم  میناوخ :  یم  هلمج  زا  تسا ،  هدومرف  ناـیب  ار  یتاـیآ  زین  لد  صوـصخ  رد  نآرق  یلو  تسا ، 

یمن مهب  ناشمـشچ  کـلپ  یّتح  هک  دـنوش  یم  هدز  تریح  يروط  هب  هدرک و  نامـسآ  هب  رـس  ّتلذ  اـب  ( 786) ءاوَه مُُهتَِدئفَاَو  مُُهفرَط 
 . دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  رکف  هدارا و  تردق و  یّلک  هب  دزیر و  یم  ورف  هدش و  یلاخ  سرت  زا  اهنآ  لد  دروخ و 

هرابرد هللااشنا  تسا .  یفـصو  لباق  ریغ  بارطـضا  رد  اه  لد  زور  نآ  رد  ( 787  ) هَفِجاو ٍذـِئَموَی  ٌبُوُلق  میناوخ :  یم  رگید  ياج  رد  و 
 . دوب دنهاوخ  شمارآ  نمءا و  رد  بارطضا و  نودب  هنوگچ  نانآ  هک  تفگ  میهاوخ  نایتشهب  يامیس 

رمک ولهپ و  عضو 

ندرک هریخذ  عمج و  هب  نانچمه  هتـشادنرب و  دوخ  لخب  زا  تسد  مدرم ،  ياه  ّتیمورحم  ندید  اب  هک  يزودنارز  نادنمتورث  هرابرد 
ِران ِیف  اَهیَلَع  یمُحی  َموَی  میناوخ :  یم  نینچ  دـنهد ،  یم  همادا  دوخ  یناویح  یگدـنز  هب  هناتخـسرس  ادـخ  هار  رد  قافنا  كرت  لاـم و 

ار ایند  رد  هدش  هتخودنا  ياه  هّکس  نامه  تمایق  رد  ( 788  ) مُکِسُفنَال ُمتزَنَک  ام  اذه  مُهُروهُظَو  مُُهبُونُجَو  مُهُهابِج  اِهب  يوُکتَف  َمَّنَهَج 
هک تسامش  ياهزنک  اه و  هّکـس  نامه  نیا  ُمتزَنَک  اَم  اذَه  دنیوگ : یم  اهنآ  هب  دنهن و  یم  نازودنارز  رمک  ولهپ و  یناشیپ و  رب  غاد و 

 . دیدرک یمن  قافنا  دیدیزرو و  یم  لخب 

ایند رد  هک  ییاه  هّکس  يرآ ، 
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هتخادگ ّزلف  اب  زور  نآ  رد  هدش ،  هدیشک  مهرد  ریقف  ربارب  رد  هک  یتروص  دنازوس ،  یم  ار  ام  ترخآ  رد  هدنازوس ،  ار  نامورحم  لد 
ار ییاهلد  اـه  هفاـیق  نیا  اـب  درک و  تشپ  ارقف  هب  هک  يرمکو  تفرگن  رارق  ناـمورحم  راـنک  رد  هک  ییولهپ  دوش ،  یم  هدیـشک  مهرد 

 . تخوس دهاوخ  زور  نآ  رد  دنازوس ، 

یّنَع َکَلَه  دیـسرن ،  مدایرف  هب  زورما  نم  لام  هَِیلام  یّنَع  ینغَا  اَـم  هک :  تسا  دـنلب  زین  ناـنآ  هلاـن  داـیرف و  اـه ،  باذـع  نیا  لاـبند  هب 
 . مدرکن يراک  مترخآ  يارب  تفر و  متسد  زا  تنطلس  تردق و  ( 789  ) هَِیناطلُس

نآ رد  اریز  ( 790) َبَسَک ام  ُُهلام و  ُهنَع  ینغَا  ام  دناهرب ،  ادخ  رهق  زا  ار  وا  تسناوتن  کی  چیه  دوب ،  هدروآ  تسدب  هچنآ  هن  لام و  هن 
(791) َنُوَنبال ٌلام و  ُعَفنَیال  َموَی  دروخ .  یمن  راکهانگ  درد  هب  دنزرف  لام و  زور 

 . دهرب نآ  هب  یگتسبلد  زا  ناسنا  دیاش  ات  هدش  لقن  تخوس  هک  ییاه  غاب  ای  تفر  ورف  نیمز  هب  هک  یلام  زا  هنومن  نیدنچ  نآرق  رد 

یناسنا دـشر  تمایق و  تاجن و  يارب  هک  ییاه  هرهب  اـیند  نیا  زا  ( 792) اینُّدلا َنِم  َکَبیِصَن  ِسنَتال  دومرف : نوراق  هب  یـسوم  ترـضح 
ورف دوخ  نورد  هب  ار  شلاوما  وا و  نیمز  ماجنارـس  درکن و  يدوس  راوگرزب  ربمایپ  نآ  ياهدنپ  یلو  نکم ،  شومارف  تسه ،  تدوخ 

 . درب

میدرک رتسکاخ  هرسکی  ار  ناشغاب  ام  دیامرف : یم  دنهدن ،  نامورحم  هب  غاب  ياه  هویم  زا  دنتشاذگ  انب  هک  یناراد  غاب  دروم  رد 
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(793 . )

نایب اب  ار  اهرادشه  نیرتدیدش  هداد و  ار  دنپ  هظعوم و  نیرتهب  وا ،  ياه  یگتسبلد  یگتـسباو و  زا  يرود  ناسنا و  تاجن  يارب  نآرق 
 : تسا هداد  هئارا  فلتخم  ياه  هنومن  اب  مه  نآ  رّرکم  اسر و  نوگانوگ و  ياه 

 . یبسچب لام  نیمز و  هب  دیابن  یتسه  ادخ  هفیلخ  وت  ناسنا !  يا  هدومرف :  یهاگ 

 . ینامب بقع  وت  ادابم  نک ،  هاگن  دندیشخب  نارگید  هب  هتشاذگ و  مک  دوخ  زا  هک  ینارگراثیا  هب  هدومرف :  یهاگ 

یم تسدب  ناوارف  ياه  مدنگ  اب  مه  نآ  اه  هشوخ  تروص  هب  هک  تسا  يا  هناد  دننام  یهدب ،  ادـخ  هار  رد  هک  یلام  هدومرف :  یهاگ 
 . يروآ یم  تسدب  یگرزب  دوس  وت  قافنا ،  رد  نیاربانب  دیآ . 

 . شابم لفاغ  یتسه  زاین  یب  هک  زورما  نکم و  شومارف  يدوب  رادان  ریقف و  هک  ار  يزور  ناسنا !  يا  هدومرف :  یهاگ 

 . میدربورف نیمز  هب  ار  اه  نوراق  قرغ و  ار  اه  نوعرف  ام  هدومرف :  یهاگو 

 . دزادنا تمایق  دای  هب  هدومن و  اهر  یناف  ایند  نیا  هب  یگتسباو  زا  ار  ام  لد  رکف و  ات  تسا  یهلا  تمحر  فطل و  تارّکذت  نیا  همه 

ینورد عضو 

اه لسع  اه و  بآ  اهریـش و  نیرتهب  زا  هک  ینایتشهب  ربارب  رد  ( 794  ) مُهَئاعمَا َعِّطُقَف  امیِمَح  ًءام  اوُقُـس  َو  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق 
 ، دیـسا نوچمه  هک  دـنوش  یم  هداد  یناشوج  نانچ  بآ  اراوگ ،  بآ  ياـج  هب  ناـیخزود  هب  دـنوش ،  یم  دـنم  هرهب  اـه  یندیـشون  و 

یم هعطق  هعطق  هدنازوس و  ار  نانآ  نوردنا 
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 . دنک

تسوپ عضو 

زا یـضعب  دـهد ،  یم  یهاوگ  وا  هیلع  ناسنا  تسوپ  ياضعا و  هک  دـنک  یم  وگزاب  تماـیق  رد  ادـخ  نانمـشد  زا  ار  يا  هنحـص  نآرق 
تـسوپ دوخ  زور  نآ  رد  دـنامب ،  یفخم  هدرک  یعـس  نآ و  لاثما  طاول و  اـنز و  لـیبق  زا  هدرک  ندـب  تسوپ  اـب  ناـسنا  هک  یناـهانگ 

 . دنک یم  اوسر  هداد و  تداهش 

زورما هنوگچ  دنیوگ : یم  نآ  هب  هنارگشاخرپ  هدش و  ینابصع  تحاران و  تّدش  هب  دوخ  تسوپ  یهاوگو  تداهـش  زا  ایوگ  نامرجم 
قطن وگتفگ و  هب  ار  زیچ  همه  تسا  رداق  هک  ییادخ  نامه  دیوگ : یم  خساپ  رد  ندب  تسوپ  دیداد ؟  تداهش  هتفگ و  نخـس  ام  هیلع 

؟  دراد قرف  ي تشوگ  اـب  ناـبز ،  تشوگ  هعطق  کـی  رگم  هکنآ  زا  لـفاغ  ( 795  . ) دروآرد نخـس  هب  مـه  ار  اـم  دروآرد ، 
! ؟  دراد توافت  يرگید  زیچ  اب  يزیچ  ندروآرد  قطن  هب  ادخ  تیاهن  یب  تردق  يارب  رگم  و 

هدش و نایرب  ناراکهانگ  ندـب  ياه  تسوپ  هاگره  ( 796) اهَریَغ ادُولُج  مُهاْنلََّدب  مُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  میناوخ :  یم  رگید  ياج  رد 
دوش و دروخ  هک  یتشخ  دـننام  میهد ،  یم  نانآ  هبو  هتخاس  هتخوس  ياه  تسوپ  نامه  زا  يرگید  ون  ياه  تسوپ  هرابود  ام  دزوسب ، 
زا یکی  لا  ؤس  هب  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دوش .  تسرد  يون  تشخ  اه  كاخ  نامه  زا  هتخیر و  بلاق  رد  هرابود 

تـسوپ نامه  زا  دـیدج  تسوپ  دومرف : دوش ؟  باذـع  هک  تسیچ  ون  تسوپ  هانگ  دیـسرپ : هک  اـجوعلا  یبا  نبا  ماـن  هب  ادـخ  نارکنم 
لاثم سپس  تسا و  هتخوس 
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 . دندومرف نایب  ار  تشخ 

ماگنه تسا و  ساّسح  فیرظ و  رایـسب  ندـب  تسوپ  اریز  دوشن ،  مک  یگدـنزوس  درد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  ون  تسوپ  ینیزگیاـج 
یم مک  درد  هتـسهآ  هتـسهآ  دیـسر ،  ناوختـسا  هب  شتآ  تخوس و  تسوپ  هک  یماگنه  یلو  دراد ،  یناوارف  رجز  شزوس و  نتخوس 

 . میریگ یم  ار  درد  فیفخت  ندش و  مک  ولج  دیدج ،  تسوپ  نداد  اب  ام  دیامرف : یم  هیآ  نیا  رد  نآرق  دوش . 

يزابجل مادم  ایند  رد  اهنآ  رگا  تسا ،  هظحل  ره  رد  اهنآ  يزابجل  رفک و  رطاخ  هب  هظحل ،  ره  رد  نآ  نتخوس  دیدج و  تسوپ  يرآ ، 
رفک دـش  لزاـن  يا  هیآ  ره  دـندیزرو ،  داـنع  یلالدتـسا  هناـشن و  ره  ندـید  اـب  ناـنآ  یلو  دوب ،  مک  زین  ناـنآ  تبوقع  دـندرک ،  یمن 

 . دش ایند  نآ  رد  باذع  رارکت  ببس  اجنیا ،  رد  هانگ  رارکتو  تجاجل  دندیزرو ، 

تمایق رد  روضح  یگنوگچ 

ییانتعا یب  ریقحت و  رطاخ  هب  هکلب  وربور ،  زا  هن  مه  نآ  دنهد  یم  وا  پچ  تسد  هب  ار  مرجم  لمع  همان  تمایق  رد  دیامرف : یم  نآرق 
ندش یخزود  هناشن  هک  دـید ،  دوخ  پچ  تسد  هب  ار  همان  هایـس و  ار  دوخ  هدـنورپ  مرجم  هک  یماگنه  ( 797  . ) رـس تشپ  زا  رتشیب ، 

: دیوگ یم  دنز و  یم  دایرف  ِِهلامِِشب  َُهباتِک  َِیتُوا  نَم  اّماَو  تسا ، 

 ! دنداد یمن  نم  هب  ار  ما  همانراک  هدنورپ و  شاک  يا  هَِیباتِک  ِتُوا  َمل  ِینَتَیل  ای  ُلوُقَیَف 

مراک زا  شاک  يا  هَِیباسِح  ام  ِرْدَا  َملَو 
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 ! مدوب ربخ  یب 

 ! مدروخ یمنرب  راگزور  نیا  هب  هدشن و  هدنز  رگید  داد و  یم  همتاخ  ار  هلءاسم  یلبق  گرم  نامه  شاک  يا  هَیِضاقلا  َِتناک  اهَتَیل  ای 

 ! دروخن مدرد  هب  چیه  مدرک ،  اهنآ  يادف  ار  مرمع  مامت  هک  ار  ییاه  تورث  لام و  هَِیلام  یّنَع  ینْغَا  ام 

 ! مدرکن هریخذ  يریخ  مزورما  يارب  مداد و  رده  هب  متشاد  ایند  رد  هک  یماقم  تنطلس و  تردق و  ( 798  ) هَِیناطلُس یّنَع  َکَلَه 

رد ( 799) ِداَفـصَالا ِیف  َنِینِّرَقُم  ٍِذئَموَی  َنیِمِرجُملا  يَرَتَو  دیامرف : یم  نآرق  دـننک ،  یم  خزود  دراو  عضو  نیرتدـب  اب  ار  نامرجم  هاگنآ 
هدـش هتـسب  ناشندرگ  هب  ناشتـسد  هک  يریجنز  لغ و  اب  زور  نآ  رد  ار  نامرجم  ینیب ،  یم  ریجنز  لغ و  رد  مه  اب  ار  نامرجم  تماـیق 

(800  . ) دنوش یم  رضاح  تمایق  رد  هفایق  تروص و  نیا  هب  دندنب و  یم  مهب  ینالوط  هلسلس  کی  رد 

زیم و کی  رود  قحان ،  هنانئاخ و  ياهدادرارق  اهرامعتسا و  اه و  هئطوت  رد  یلمع و  يرکف و  طخ  کی  رد  ایند  رد  هک  یناسک  يرآ ، 
 . دنوش یم  هتسب  ّلغ  هب  ینالوط  ریجنز  کی  رد  مه و  رانک  رد  مه  اجنآ  دنتسه ،  رادم  کی  رد 

ربارب رد  هدرک و  یشکندرگ  ایند  رد  هک  ییاه  ندرگ  دوش ،  هتـسب  اجنآ  رد  دیاب  هدوب  دازآ  زواجت  ملظ و  رد  ایند  رد  هک  ییاه  تسد 
نانمـشد فیدر  مه  زور  نآ  رد  دنا ،  هدوبن  ادخ  يایلوا  اب  هک  یناسک  دوش و  مخ  ریجنز  لغ و  اب  دـیاب  ترخآ  رد  هتـشگن  مخ  ادـخ 

دوب دنهاوخ  ادخ 
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.

یم ندرگ  تسد و  نابز و  یگتسب  اب  زج  دنک ،  یمن  هنخر  اهنآ  رد  يزردنا  دنپ و  هنوگ  چیه  هک  هتـسب  ياه  لد  اهرکف و  يازج  ایآ 
؟  دشاب

صخـشم ناسنا  یعقاو  هاگیاج  ناراکوکین ،  يامیـس  اب  هسیاقم  تروص  رد  هک  تماـیق ،  رد  ناـمرجم  يامیـس  زا  يا  هشوگ  دوب  نیا 
 . ددرگ یم  مولعم  لامک  تداعس و  هار  هورگ و  ود  نایم  هلصاف  هدش و 

ندش یمّنهج  لماوع  مّنهج و 

نآ یگنوگچ  مّنهج و 

نآ یگنوگچ  مّنهج و  هرابرد  زین  یمک  تاـیاور ،  تاـیآ و  هب  هجوت  اـب  ثحبم  نیا  رد  ناـیخزود ،  ناـمرجم و  هفاـیق  میـسرت  زا  سپ 
 : مییوگ یم  نخس 

مان هبترم  هدزناپ  دصکی و  ّتنج ،  تشهب و  مسا  مه  ددع  نیمه  هب  هدش و  هدرب  ران  شتآ و  مسا  هبترم  جنپو  لهچو  دـصکی  نآرق  رد 
هار هب  مدرم  تیادـه  شفدـه  هک  یتیبرت  باتک  کی  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  هدـمآ ،  نایم  هب  ترخآ  ماـن  ددـع  نیمه  هب  اـیند و 

یناسنا رد  دـیما  ای  میب  تاهج  زا  یکی  هاگره  دراد ،  هاگن  لداعتم  اجر و  فوخ و  نایم  ار  دوخ  ناگدـش  تیبرت  دـیاب  تسا  میقتـسم 
 . دنک یم  دیدهت  ار  وا  طوقس  رطخ  دوش ،  رتشیب 

 ، رـسمه راک ،  ایند ،  هودنا ،  تّدش  زا  هدش و  هدز  تشحو  خزود ،  تایآ  زا  سپ  يدارفا  مالـسا  ردص  رد  هک  میناوخ  یم  خیرات  رد 
یّلص مرکا  ربمایپ  دندش ،  یم  هلان  هیرگ و  اعد و  لوغشم  هتفر و  نابایب  هب  هدرک و  اهر  ار  نارگید  اب  ترشاعم  دنزرف و 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


نید دندومرف : یم  نانآ  شور  زا  داقتنا  نمض  دنداد و  یم  ترـشاعم  یگدنز و  هب  تعجارم  روتـسد  توعد و  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هّللا 
باذـع اـنق  ًهنـسَح و  هرخ  ـالا  یف  ًهنـسح و  اینّدـلا  یف  اـنتآ  اـّنبر  دـیامرف : یم  نآرق  هکناـنچ  تسین ،  يریگ  هشوـگ  اوزنا و  نـید  نـم 

 . ار ترخآ  تانسح  مه  ودیهاوخب  ادخ  زا  ار  ایند  ياه  ییابیزو  یکین  مه  ینعی  ( 801) راّنلا

ار ناراکتیانج  نیا  باذـع ،  نارومءاـم  يا  ( 802) ُهوُّلَـص ُمیِحَجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُـخ  دـسر : یم  باطخ  خزود  هب  ناـمرجم  ندرب  يارب 
 . دینک شباترپ  خزود  هب  سپس  دینزب  دنبتسد  وا  هب  دیریگب و 

ناملسم مدرم  نوچمه  يا  هّدع  زورما ،  نّدمتم  رهاظ  هب  ناهج  رد  یلو  دشابن ،  یندرک  رواب  رهق  نیا  نیمحاّرلا  محرا  يادخ  زا  دیاش 
اهحالس نیرت  بّرخم  اب  نانآ  ياه  تیامح  اب  ای  گرزب و  ياه  تردق  نایوگروز و  يرگمتس  هطلس و  تحت  نیطسلف ،  ناتـسناغفا و 

زج ناراکتیانج  نیا  يازج  ایآ  هک  دینک  تواضق  امـش  دـندرگ ،  یم  هراوآ  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ای  دـنوش و  یم  هتـشک  هنامولظم  ، 
باترپ يازج  رد  ایآ  و  دننزن ؟  لُغ  دـشک  یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  هانگ  یب  اهدـص  يا  همکد  راشف  اب  هک  یتسد  رب  ایآ  تسا ؟  شتآ 

؟  دننکن باترپ  خزود  هب  ار  وا  کشوم 

مّنهج ياهرد 

ینیعم هورگ  يرد ،  ره  زا  دورو  يارب  دراد و  رد  تفه  خزود  ( 803) ٌموُسقَم ٌءزُج  مُهنِم  ٍباب  ِّلِکل  ٍباوبَا  ُهَعبَس  اَهل  دیامرف : یم  نآرق 
 . دنوش یم  باترپ  خزود  هب  رد  نامه  زا  هک  هدش  میسقت  نامرجم  زا 

دیاش
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دوش و بّکرم  ایرد  تفه  بآ  رگا  میناوخ :  یم  نامقل  هروس  هیآ 26  رد  هک  هنوگ  نامه  دشاب ،  اهرد  يرایـسب  هب  هراشا  تفه  ددع 
تفه ددـع  اهنت  ایرد  تفه  زا  دارم  هک  دوش ،  یمن  مامت  ادـخ  تاملک  یلو  دوش  یم  مامت  اهبآ  دوش ،  هتـشون  ادـخ  تاـملک  نآ ،  اـب 

 . تسا دایز  ياهایرد  هکلب  تسین ، 

 . تسا ناراکتیانج  فانصا  رطاخ  هب  هکلب  تسین ،  تافیرشت  يارب  اهرد  نیا 

((( 804  . ) تسا رد  تشه  تشهب  يدورو  ياهرد  اریز  تسا ،  شبضغ  زا  رتشیب  دنوادخ  فطل  هشیمه  لاح  نیع  رد  )

(805  . ) تسا یهورگ  صوصخم  يا  هقبط  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  مه  يور  هک  تسا  هقبط  تفه  مّنهج  میناوخ :  یم  ثیداحا  رد 

َنِم ِلَفـسَالا  ِكَرَّدـلا  ِیف  َنیِِقفاـنُملا  دـیامرف : یم  نآرق  هکناـنچ  دـنراد ،  اـج  ناـقفانم  مّنهج  تاـقبط  نیرت  تخـس  نیرت و  نییاـپ  رد 
هدوب و راّفک  يارب  يذوفن  لـماع  ناـنم  ؤم  ناـیم  رد  دـنراد ،  دوخ  مالـسا  راـهظا  زا  هک  یتّینوصم  رطاـخ  هب  ناـقفانم  اریز  ( 806) ِراّنلا

 . دنا هدز  نیملسم  مالسا و  هب  خیرات  لوط  رد  ار  هبرض  نیرت  تخس 

 ، راصتخا لیلد  هب  هک  ( 807  ، ) تسا هدمآ  یتایاور  دنوش ،  یم  ریزارـس  خزود  هقبط  مادک  هب  رد و  مادک  زا  یهورگ و  هچ  هکنیا  رد 
 . مینک یم  رظن  فرص  اهنآ  نایب  زا 

شتآ مّنهج و  عضو 

نیا حرط  اب  مرادن  انب  اّما  تسا ،  هدمآ  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  تایآ و  یحو و  نتم  رد  نآ  دئادش  خزود و  زا  ثحب  هچرگ 
 ، منک درسلد  سویءام و  ار  امش  ثحب 
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 . تفگ مهاوخ  ینخس  زین  نآ  نادواج  ياه  تمعن  تشهب و  نوماریپ  هللاءاشنا  یکیدزن  هدنیآ  رد  اذل 

هقـالع زا  ار  اـم  لد  دروآ و  نوریب  تلفغ  زا  ار  اـم  تسا  نآ  ریـسفت  همجرت و  نآرق و  ناـیب  هک  اهرطـس  نـیا  مهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا 
 . میشاب تمایق  زورو  داعم  دای  مه  یهاگ  لقاال  دزاس و  رود  اهسوه  ایند و  هب  یطارفا 

 . مّنهج شتآ  عضو  تالاح و  اّما 

زا نایخزود  ( 808) ًارِیفَز اظُّیَغَت َو  اَهل  اوُعِمَـس  دـیامرف : یم  هدرک و  نایب  يرهق  ینابـصع و  تلاح  شورخ و  کـی  مّنهج  يارب  نآرق   1
 . دنونش یم  خزود  زا  ار  یشارخلد  يادص  رود  هار 

یم خـساپ  رد  وا  يدـش ؟  ُرپ  اـیآ  تَـالَتِما  لَـه  دوش : هتفگ  وا  هب  هاـگره  هک  تسا  گرزب  يردـق  هب  دوخ  يدوخ  هب  هچرگ  خزود   2
(810) ِیَض ًاقّ ًاناکَم  هب  نآ  زا  نآرق  یگرزب ،  تعسو و  همه  نیا  اب  یلو  تسه ؟  يزیچ  مه  زاب  ایآ  ( 809) ٍدیِزَم نِم  لَه  لوُقَتَو  دیوگ :
هک هدرک  هیبشت  یگرزب  رایـسب  راوید  هب  ار  منهج  یتیاور  رد  هکنانچ  تسا !  گنت  رایـسب  ناـیخزود  ياـج  ینعی  تسا ،  هدومرف  ریبعت 
اب مه  خزود  تسا ،  گنت  یخیم  ره  هاگیاج  یلو  تسا ،  میخـض  گرزب و  رایـسب  راوید  هکنیا  اـب  میبوک ،  یم  ار  ییاـه  خـیم  نآ  رد 

 . تسا گنت  رایسب  نایخزود  يارب  شتعسو ،  یگرزب و  همه 

هلیسو ار  ددع  نیمه  هکنیا  بلاج  ( 811) َرَشَع َهَعِست  اَهیَلَع  تسا ،  هدومرف  نایب  هدزون  ار  اهنآ  ددع  نآرق  هک  دراد  ینارومءام  خزود   3
رومءام ار  دادعت  نیا  ام  هدومرف  هداد و  رارق  راّفک  شیامزآ 
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هدروآ و هناهب  ای  دـنریذپ  یم  ایآ  تسیچ ؟  ددـع  نیا  ندینـش  ماگنه  هب  اهنآ  لـمعلا  سکع  مینبب  اـت  میدرک  غـالبا  مدرم  هب  خزود و 
ناشن لمعلا  سکع  هورگ  هس  نایب  نیا  ربارب  رد  لاحره  هب  دشن و . . .  تسیب  لقاال  ارچ  تسا و  مک  اهنآ  دادعت  ارچ  تفگ :  دـنهاوخ 

: دنهد یم 

 ( ناقفانم  . ) دننک یم  هرخسم  ریقحت و  ار  ددع  نیا  هک  یهورگ  فلا : 

 . دننک یم  ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  دنا ،  هدوب  سونءام  ناشدوخ  ياه  باتک  رد  ددع  نیا  اب  هک  نایحیسم  نایدوهی و  زا  یهورگ  ب : 

 . دنوش یم  رت  نئمطم  دوخ  نآرق  هب  تبسن  دندید ،  ار  باتک  لها  شیارگ  هک  نیمه  ناناملسم  زا  یهورگ  ج : 

دننک یم  لابقتسا  ار  نانآ  طقف  هتشرف  نارازه  یهاگ  هک  دندایز  ردق  نآ  دنرادن ،  ددع  هرامش و  تشهب  لها  ییاریذپ  نارومءام  یلو 
.

(812) َنورَم ُؤیام  َنُولَعفَی  مُهَرَمءا و  ام  َهّللا  َنوُصعَیال  ٌدادِـش  ٌظالِغ  ٌهَِکئالَم  اَهیَلَع  دـیامرف : یم  مّنهج  نارومءاـم  فیـصوت  رد  نآرق   4
اهدادمتسا و هب  دنباذع و  لوغشم  یتساک  مک و  هنوگ  چیه  نودب  ادخ  نامرف  نامه  قبط  ّتیعطاق  تردق و  تنوشخ و  اب  رایـسب  نانآ 

ُمتبِط مُکیَلَع  ٌمالَـس  هلمج  اـب  تـشهب  رومءاـم  ناگتـشرف  یلو  دـننک ،  یمن  یهّجوـت  نـیرت  کـچوک  ناـیخزود  ياـه  هرعن  اـه و  هلاـن 
 . دنیوگ یم  دمآ  شوخ  نانآ  هب  هدومن و  لابقتسا  ار  نایتشهب  ( 813) َنیِِدلاخ اهُولُخدْاَف 

َّنِا هلمج  اب  تقیقح  نیا  هبترم  دـنچ  نآرق  رد  دریگ .  یم  ارف  ار  همه  دراد و  هطاـحا  راّـفک  هب  تبـسن  هک  تسا  يروط  خزود  عضو   5
هدش نایب  ( 814) َنیِِرفاکلِاب ٌهَطیِحَمل  َمَّنَهَج 
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 . تسا

هتفرگرب و رد  ار  رافک  ياج  همه  مّنهج  ياه  هلعش  اه و  هدرپارـس  ( 815) اُهقِدارُـس مِِهب  َطاحَا  میناوخ :  یم  فهک  هروس  رد  نینچمه 
 . دناشوپ یم 

هک خزود  شتآ  زا  ییاهرتسب  جوجل  راّفک  يارب  ( 816) ٍشاوَغ مِِهقوَف  نِمَو  ٌداهِم  مَّنَهَج  نِم  مَهل  میناوخ :  یم  رگید  ياج  رد  هکناـنچ 
 . مییامن یم  ییاریذپ  نانآ  زا  هداد و  رارق  تسا ،  شتآ  نامه  زا  ییاه  ششوپ  اهنآ  يور 

(817  . ) قیهشو ریفز  اهیف  مهل  دنشک .  یم  هزوز  هآ و  شتآ  رد  نایخزود   6

(818) ُروُفَت َیِه  َو  دراد .  ناروف  هلعش و  خزود  شتآ   7

رو هلعش  ار  وا  دنوادخ  دورب ،  یـشوماخ  يوس  هب  هاگره  اریز  ( 819  ) مُهنَع ُفَّفَُخیال  دیارگ ،  یمن  يدرـس  هب  زگره  خزود  شتآ   8
(820) ًاریِعَس مُهاَندِز  تَبَخ  امَّلُک  دنک .  یم 

(821) ٌظِیلَغ ٌباذَع  ِِهئارَو  نِمَو  تسا .  هیال  دنچ  هیامرپ و  رایسب  خزود  باذع   9

يدوبان و تکاله و  هب  ار  نایخزود  هظحل  ره  روآ  گرم  ياه  باذع  و  ( 822) اُوتوُمَیَف مِهیَلَع  یضُقیال  تسین ،  گرم  خزود  رد   10
(823  ) تِّیَِمب َوُه  ام  ٍناکَم و  ِّلُک  نِم  ُتوَملا  ِهِیتءایَو  تسین .  يربخ  گرم  زا  یلو  دناشک ،  یم  گرم 

 . دنتّذل رد  ادخ  يایلوا  رانک  ردو  یهلا  ياه  تمعن  عاونا  رد  دبا  ات  تشهب  لها  اّما 

ریشمش هبرـض  يانعم  هب  حَفل  ( 824) ُراّنلا مُهَهوُجُو  ُحَـفلَت  دوش .  یم  هدیـشک  نامرجم  تروص  هب  ریـشمش  لثم  خزود  ياه  هلعـش   11
 . تسا

اَهِیف مُـهَو  دوـش .  یم  راکـشآ  اـه  نادـند  زاـب و  مـه  زا  اـه  بـل  عـمج و  ناـیخزود  تروـص  تسوـپ  شتآ ،  ترارح  زوـس و  زا   12
نآ هک  يدنفسوگرس  دننام  ( 825) َنوُِحلاک
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 . تسا رّطعم  ابیز و  داش ،  ناوج ،  همه  نایتشهب  هفایق  اّما  دورب ،  نیب  زا  وا  ياهوم  ات  دنریگ  یم  شتآ  يور  ار 

(826) ٍموُمحَی نِم  ٍّلِظ  َو  دریگ .  یم  ارف  ار  همه  زین  هایس  دود  زا  يا  هیاس  شتآ ،  رب  هوالع   13

 . دنشک یم  کلف  هب  رس  ناتخرد  تشهب  رد  یلو  ( 827  ) یَّظل اّهنِا  دشک ،  یم  هلعش  خزود  شتآ   14

(828  ) یعوَاَـف َعَـمَج  ّیلَوَـتَو و  ََربدَا  نَم  اوُعدَـت  دور ،  یم  رفاـک  ناراد  هیامرـس  نازودـنازنک و  غارـس  هب  هک  تسا  يروـط  شتآ   15
هب هک  دور  یم  یناـسک  غارـس  هب  شتآ  يرآ  دور .  یم  نمـشد  ياـهامیپاوه  غارـس  هب  یلبق  تیادـه  اـب  هک  ییاـه  کـشوم  نوچمه 

 . دندومنن یهّجوت  هعماج  نامورحم  هب  هدرک و  هریخذ  عمج و  ار  یلاوما  دندرک و  تشپ  یهلا  توعد 

تارهاوج زا  ابیز  ییاهرـصق  ناـیتشهب  يارب  یلو  ( 829) ِرـصَقلاَک ٍرَرَِـشب  یِمرَت  خاـک ،  یگرزب  هب  دراد  ییاـه  هقرج  خزود  شتآ   16
بیذکت رب  ياو  َنِیبِّذَکُمِلل  ٍِذئَموَی  ٌلیَو  دیوگ : یم  هبترم  هد  دیامرف  یم  نایب  ار  خزود  زا  یتایآ  هک  تالـسرم  هروس  رد  تسا .  هدامآ 

( . زور نآ  تارطخ  زا   ) ناگدننک

ُؤم ٌراـن  مِهیَلَع  درک ،  رارف  هدرک و  ادـیپ  تاـجن  یکدـنا  نآ  زا  ناوـت  یمن  هک  تـسا  يا  هدیـشوپرس  لـحم  رد  نآ  شتآ  مـّنهج و   17
 . تساه نامسآ  نیمز و  تعسو  هزادنا  هب  تشهب  تعسو  هکلب  تسین ،  یناکم  ّتیدودحم  نایتشهب  يارب  یلو  ( 830) ٌهَدَص

ار نطاب  خزود  شتآ  یلو  ار ،  تشوگ  ناوختسا و  دعب  دنازوس  یم  ار  تسوپ  نوریب و  لّوا  ایند  شتآ   18
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(832) ُهَراجِحلاَو ُساّنلا  اَهُدُوقَو  تسا ،  گنس  ناسنا و  نآ  مزیه  ًاساسا  و  ( 831  ) هَِدئفَالا َیلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  دنازوس ،  یم  رهاظ  نوچمه 

ام َو  تسه .  مه  هدنبوک  هدننکـش و  یگدنزوس ،  زا  ریغ  خزود  شتآ  تسا ،  رهاظ  نطاب و  رب  مسج ،  ناج و  رب  یـشتآ  خزود  شتآ 
(833) ُهَدَقوُملا ِهّللا  ُران  هَمَطُحلا  اَم  كاردَا 

نهاریپ ( 835) ٍنارطَق نِم  مُُهلِیبارَـس  میناوخ :  یم  رگید  ياـج  ردو  ( 834) ٍران نِم  ٌباِیث  مَُهل  تسا ،  شتآ  زا  زین  ناـیخزود  ساـبل   19
مرن و يریرح  زا  نایتشهب  ساـبل  یلو  تسا ،  هریت  نشخ و  هنوگدیـسا ،  لاعتـشا ،  لـباق  وبدـب ،  گـنر ،  هایـس  يا  هّداـم  زا  ناـیخزود 

 . دوب دهاوخ  تارهاوج  نیرتهب  زا  نانآ  ياهرویز  فیطل و  كزان و 

(836) ٍدیِدَح نِم  ُعِماقَم  مَُهل  َو  دوش .  یم  هدیبوک  نانآ  رس  رب  هک  تسا  ییاهزرگ  اه و  هنایزات  اه ،  باذع  همه  رب  هوالع   20

مَُهل َسَیل  دیامرف : یم  نآرق  هبرف .  هن  دنک و  یم  ریـس  هن  ار  نانآ  هک  تسا  زادـگناج  کشُخ و  راخ  ریظن  يزیچ  نایخزود  ياذـغ   21
تشوگ لسع ،  ریش ،  یندیـشون ،  اذغ ،  هویم ،  نیرتهب  تشهب  لها  يارب  یلو  ( 837) ٍعوُج نِم  ینُغیال  ُنِمُسیال و  ٍعیِرَض  نِم  ِّالا  ٌماعَط 

 . تسا هدامآ  هدنرپ و . . .  و 

یم افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  ام  دوش و  یم  ثحب  ندـش  ینالوط  ببـس  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  داـیز  هراـب  نیا  رد  تاـیاور  تاـیآ و 
رد ار  تشهب  يامیس  زا  يا  هشوگ  هدنیآ  رد  هکنآ  رب  هوالع  مییامن ، 
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 . درک میهاوخ  نایب  تایاور  تایآ و 

تمایق خزود و  دای 

ناسنا رد  ار  یتیبرت  رثا  نیرت  یلاع  تمایق  دای  هک  تسا  نآ  هدرک  هجوت  نآ  ياه  هنحـص  داعم و  هلءاسم  هب  نآرق  همه  نیا  هکنآ  لیلد 
هکنانچ ( 838) ِباسِحلا َموَی  اوُسَن  دنا ،  هدرک  شومارف  ار  تمایق  زور  نآرق  لوق  هب  هک  دنز  یم  رـس  یناسک  زا  اه  تیانج  مامت  دراد . 

زور يارب  هک  دـنناد  یمن  ناـشورف  مک  اـیآ  ( 839) ٍمیِظَع ٍموَِیل  َنُوثوُعبَم  مُهَّنَا  َکـِئلوا  ُّنُظَی  ـالَا  دـیامرف : یم  ناـشورف  مک  هب  دـنوادخ 
؟  دنشاب دوخ  لامعا  يوگباوج  دیاب  دنوش و  یم  هدنز  یهلا  لدع  رضحم  رد  یگرزب 

هدافتسا داعم  هب  هجوت  مرها  زا  هانگ ،  كرت  ای  هانگ  زا  يریگـشیپ  مرجم و  ریغ  مرجم و  ياه  ناسنا  لیبق  نیا  تیبرت  يارب  زین  دنوادخ 
 . میهد هّجوت  داعم  هب  ار  نامدوخ  رکف  دیاب  نیِّدلا  ِموَی  ِِکلام  هلمج  نتفگ  اب  میناوخ  یم  زامن  ام  هک  زور  ره  رد  دنک ،  یم 

شتآ تمایق و  دای  هب  ار  ام  نآ  غاد  بآ  اریز  ماّمح ،  تسا  ییاج  بوخ  دـیامرف : یم  نتفر  ماّمح  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(840  . ) دزادنا یم 

زا هدـب  مهانپ  يانعم  هب  هک  ریُِجم  ای  ِراّنلا  َنِم  انرِجَا  هلمج  اب  هبترم  شـش  داتـشه و  ریجم  ياـعد  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
ریبک نشوج  ياعد  زا  دنب  ره  نایاپ  رد  هکنانچ  دنا ،  هداد  هّجوت  خزود  شتآ  زا  يرود  هب  ار  ام  تسا ،  هدـنهد  هانپ  يادـخ  يا  شتآ 

ّبر ای  راّنلا  نم  انصّلخ  میهاوخ .  یم  دنوادخ  زا  ار  شتآ  زا  ییاهر  زین 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  و 
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َّمُهّللا دنک ،  یم  تساوخرد  ار  ّتینما  دنوادخ  زا  هدروآ و  نابز  هب  ار  تمایق  كانرطخ  عاضوا  کی  کی  اهاج  رگید  هفوک و  دجسم 
 . . . هیَدَی یلَع  ُِملاّظلا  ُّضَعَی  َموَی  َنامَالا  َُکلئسَا  نوَنبال . . .  ٌلام َو  ُعَفنَی  َموَی ال  َنامَالا  ُکلَئسَا  ّینِا 

یم رارکت  ارنآ  ردـق  نآ  دندیـسر  یم  نیّدـلا  موَی  کلام  هلمج  هب  هک  نیمه  زامن  رد  ام  ناماما  هک  تسا  يا  هلءاـسم  تماـیق  هلءاـسم 
نیا ردق  نآ  دنیوگ : یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دروم  رد  هکنانچ  ( 841  . ) دننک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دوب  کیدزن  هک  دندرک 

(842  . ) دنتشادن ار  نآ  شرامش  هلصوح  یضعب  هک  دومرف  یم  رارکت  زامن  رد  ار  هلمج 

هک دنراشفرد  نانچ  دیآ و  یم  مدرم  نهد  ات  قرع  یمرگ ،  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدومرف  هب  هک  تسا  يزور  تمایق  هصالخ 
تسا و روآ  تشحو  گنت و  غاد و  کیرات و  هک  يزور  ( 843  . ) دنوش یم  لاحشوخ  دننک ،  ادیپ  نداتسیا  يارب  ییاپ  ياج  اجک  ره 

ِدِحاولا ِهِّلل  َموَـیلا  ُکـلُملِانَِمل  تسین ،  سک  چـیه  تسد  هب  یتردـق  چـیه  هک  يزور  دـسر ،  یم  شوـگ  هب  اـه  هرعن  اـه و  هلاـن  عاوـنا 
؟  دندرک یم  ّتیهولا  ییادخ و  ياعّدا  هک  یناسک  دنتسه  اجک  راهق .  دنوادخ  يارب  تسیک ؟  يارب  تردق  زورما  ( 844) ِراّهَقلا

باذع للع  زا  يا  هشوگ 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یتمسق  هب  اجنیا  رد  ام  تسا و  هدش  هراشا  ترخآ  ياه  باذع  للع  زا  یضعب  هب  تایاور  نآرق و  رد 

نآرق رد  باذع  للع  فلا : 

 . ندوبن هعماج  نامورحم  رکف  ادخ و  هب  نتشادن  نامیا   1

نآرق رد 
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: دوش یم  باطخ  باذـع  نارومءام  هب  تمایق  رد  ( 845) ِنیِکـسِملا ِماعَط  یلَع  ُّضُحَیال  ِمیِظَعلا و  ِهّللِاب  ُنِم  ُؤیال  َناـک  ُهَّنِا  میناوخ :  یم 
نامورحم رکف  هب  درواین و  نامیا  گرزب  يادخ  هب  وا  اریز  دـیربب ،  خزود  هب  دـینزب و  دـنب  تسد  وا  تسد  هب  ار و  مرجم  نیا  دـیریگب 

 . درکن قیوشت  نآ  هب  ار  نارگید  یّتح  دوبن و 

 . ندش قرغ  اه  بعل  وهل و  ییارس و  هوای  رد  ندوبن و  زامن  دنب  ياپ  نتشادن ،  داعم  هب  نامیا   2

نیِّدـلا ِموَِیب  ُبِّذَُـکی  اّنُک  َنیِِـضئاخلا َو  َعَم  ُضوَُخن  اّنُک  َنیِکـسِملا َو  ُمِعُطن  ُکـَن  َمل  ِلَـصُملا َو  َنیّ َنِم  ُکـَن  َمل  اُولاـق  دـیامرف : یم  نآرق 
تمایق هب  نامیا  میدوبن و  زامن  لها  ام  دنیوگ : یم  نانآ  دـیتفر ؟  مّنهج  هب  امـش  هک  دـش  هچ  دنـسرپ  یم  نایخزود  زا  نایتشهب  ( 846)

 . میدش قرغ  لطاب  رد  میدوب و  توافت  یب  نامورحم  هب  تبسن  میتشادن و 

 . ندش رورغم  ایند  هب  ندرک و  هرخسم  ار  ادخ  ماکحا  تایآ و   3

َموَیلاَـف اینُّدـلا  ُهاـیَحلا  مُکتَّرَغ  ًاوُزُه َو  ِهّللا  ِتاـیآ  ُمتذَّـختا  مُّکنَاـِب  مُِکلذ  َنیِرِـصان  نـِم  مَُـکل  اـمَو  ُراـّنلا  ُمُکاوءاـم  َو  دـیامرف : یم  نآرق 
یم هرخـسم  ار  ادخ  تایآ  اریز  تسین ،  امـش  يارب  يروای  چیه  تسا و  شتآ  امـش  هاگیاج  ( 847) َنُوبَتعَتُسی مُهالَو  اَهنِم  َنوُجَرُخیال 
مه ناترذـع  تـفر و  دـیهاوخن  نوریب  زین  نآ  زا  هدـش و  دـیدش  شتآ  راـتفرگ  زورما  نیارباـنب  درک ،  رورغم  ار  امـش  اـیند  دـیدرک و 

 . تسین هتفریذپ 

 . ایبنا توعد  نتفریذپن  هانگ و  باکترا   4

بکترم دنتفریذپن و  ار  وا  توعد  نوچ  حون  موق  ( 848) ًاران اُولِخدُاَف  اُوقِرُغا  مِِهتائیِطَخ  اّمِم  دیامرف : یم  نآرق 
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 . دندش شتآ  دراو  سپس  قرغ و  ایند  رد  دندش ،  اهاطخ  عاونا 

 . ادخ يایلوا  هب  تنایخ   5

حون و ترضح  نارسمه  ( 849) َنِیلِخاّدلا َعَم  َراّنلا  َالُخدا  َلِیق  ًائیَش َو  ِهّللا  َنِم  امُهنَع  اِینُغی  مَلَف  امُهاتَناخَف  میناوخ :  یم  میرحت  هروس  رد 
نایخزود ریاس  هارمه  اذل  دـنهد و  تاجن  ار  اهنآ  دنتـسناوتن  يربمایپ  ماقم  دوجو  اب  زین  راوگرزب  ربمایپ  ود  نآ  دـندرک و  تنایخ  طول 

 . دش رداص  نئاخ  نارسمه  نآ  شتآ  رد  لوخد  هب  مکح 

 . دننک یم  دروخرب  قح  اب  هناّربکتم  هک  ینازودنا  هیامرس   6

هدرک و تشپ  قـح  يادـن  هب  هـک  دور  یهورگ  نآ  غارـس  هـب  شتآ  ( 850  ) یعوَاَـف َعَمَجَو  ّیلَوَتَو  ََربدَا  نَم  اوُعدَـت  دـیامرف : یم  نآرق 
 . دنیامن یم  هریخذ  عمج و  ار  یلاوما 

ام ُلِقعَن  وَا  ُعَمـسَن  اّنُک  َول  دنیوگ : یم  ناشدوخ  اریز  تسایند ،  رد  اهنآ  ياه  یتوافت  یب  نیمه  زور  نآ  رد  ادـخ  رهق  لیلد  هصالخ  و 
 . میدوبن نایخزود  نایم  رد  زورما  میتشاد ،  ییاونش  شوگ  زاب  رکف  ّقح  هب  تبسن  ام  رگا  ( 851) ِریِعَّسلا ِباحصَا  یف  اّنُک 

 . مینک یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  ام  هک  تسا  دایز  خزود  هب  نتفر  لئالد 

تایاور رد  باذع  للع  ب : 

 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هشوگ  هب  هک  تسا  هدش  هراشا  نایخزود  باذع  للع  هب  زین  يدّدعتم  تایاور  رد 

نامه راتفرگ  تمایق  رد  دـننک ،  یم  حرطم  هعماج  رد  ار  ناشدوخ  ابیز  ياه  نامتخاس  يانب  اـب  هک  یناـسک  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد 
 . دوب دنهاوخ  اهانب 

: دندومرف ینالوط  ثیدح  کی  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

زا بجو  کی  هب  هک  یسک 
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 . دوش یم  هتخادنا  شندرگ  هب  یقوط  تروص  هب  نیمز  قامعا  ات  هعطق  نآ  تمایق  زور  دنک ،  تنایخ  هیاسمه  نیمز 

 . دتفا یم  خزود  هب  رادرم  زا  رتوبدب  دشاب ،  طاول  انز و  هانگ  لها  هک  یسک 

دریگ و یم  رارق  لا  ؤس  دروم  هتشگ و  روشحم  ناراکانز  دننام  تمایق  رد  دزادرپن ،  ار  وا  هّیرهم  هدرک و  ملظ  شرـسمه  هب  هک  یـسک 
 . دوش یم  تخادرپ  شرسمه  قح  هلیسو  نیدب  هتساک و  وا  کین  ياهراک  شاداپ  زا 

 . دننز یم  دنبتسد  لُغ و  وا  تسد  هب  تمایق  رد  دنکن  راتفر  تلادع  هب  دوخ  نارسمه  نایم  رگا  دراد ،  دّدعتم  نارسمه  هک  یسک 

 . دوش یم  درخ  شیاه  ناوختسا  تمایق  باذع  اب  دنزب ،  یلیس  یناملسم  هب  هک  یسک 

 . دوش یم  هدیزگرام  شین  اب  تمایق  رد  دنزب ،  مهب  ار  ناناملسم  نایم  نابز  شینو  ینیچ  نخس  اب  هک  یسک 

کچوکو راوخ  هچروم ،  نوچمه  دـنک ،  ریقحت  ار  اـهنآ  هدرک و  یـشورفرخف  ارقف  ناـمورحم و  هب  دوـخ  تورثو  لاـم  اـب  هک  یـسک 
 . دتفا یم  خزود  هبو  روشحم 

عـضو اب  هدرک و  دوبان  ار  وا  ریخ  ياهراک  مامت  دـنوادخ  دـهدب ،  طاول  انز و  تبـسن  نمادـکاپ  نادرم  ناـنز و  هب  اـیند  رد  هک  یـسک 
 . دشاب لداع  یضاق  دزن  رد  نآ  طیارش  ابو  تداهش  ناونع  هب  تبسن  نیا  رگم  دوش ،  یم  باترپ  خزود  هب  يرابفسا  تخس و 

وا هب  تمایق  رد  دنک ،  هدافتسا  بارش  زا  ذیذل ،  اراوگ و  ياه  یندیشون  همه  نیا  ياج  هب  ایند  رد  هک  یسک 
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 . دنناشون یم  وبدب  ياز  شتآ  یّمس  تاعیام  زا 

يداو کی  رد  دننارـسپ ،  نارتخد و  ندز  لوگ  لافغا و  لماع  ای  دـنا  هتفرگ  وخ  مارح  تابورـشم  هب  اـی  دـنراکتحا  لـها  هک  یناـسک 
 . دنوش یم  ییاریذپ  خزود  رد  يا  هناگادج 

رد دنوش ،  یم  هعماج  رد  دارفا  طوقس  ثعاب  غورد  ياه  يزاس  هدنورپ  قحان و  ياه  تداهش  اه و  یهاوگ  اه ،  هعیاش  اب  هک  یناسک 
 . دنریگ یم  رارق  ناقفانم  رانک  رد  خزود  رعق  رد  هتخیوآ و  ناشنابز  هب  تمایق 

شتآ اذـغ  نامه  دـننک ،  حرطم  ار  ناشدوخ  هدرک و  یـشارت  توغاط  هعماج  رد  نیگنر  ياه  هرفـسو  شاـپو  تخیر  اـب  هک  یناـسک 
 . دنازوس یم  ار  اهنآ  نوردو  دوش  یم  ییاه 

 . دنوش یم  روشحم  هایس  يور  اب  تمایق  رد  دننک ،  یم  حرطم  ار  ناشدوخ  هعماج  رد  نآرق  توالت  اب  هک  یناسک 

 . دنوش یم  لامدگل  زیر  رایسب  ياه  هفایق  رد  تمایق  رد  دنّربکتم ،  یناسک 

 . دوب دنهاوخ  تمایق  رد  مدرم  نیرتدب  زا  دنراذگ ،  یم  مارتحا  اهنآ  هب  سرت  زا  مدرم  هک  یناسک 

رارق اهنآ  نماد  هب  هانگ  یب  نآ  نوخ  زا  یـشخب  تمایق  رد  دـنوش ،  کیرـش  یهانگ  یب  لتق  رد  يا  هملک  نتفگ  اـب  یّتح  هک  یناـسک 
 . دوش یم  هداد 

 . دنوش یم  روشحم  روک  تمایق  رد  دنهد ،  حیجرت  ادخ  نادرم  رب  ار  ناتسرپایند  ترخآ و  رب  ار  ایند  هک  یناسک 

دوش یم  هداد  اهنآ  هب  شتآ  زا  نابز  ود  تمایق  رد  دنشاب ،  هنابزود  ور و  ود  هدرک و  دروخرب  مدرم  اب  هناقفانم  هک  یناسک 
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.

 . دنا هدرب  ورف  نهد  هب  ار  شتآ  زا  يا  هعطق  تمایق  رد  ایوگ  دننک ،  بحاصت  قحان  هب  ار  نارگید  لام  هک  یناسک 

یم هدز  اهنآ  نهد  هب  شتآ  زا  یماگل  دنوش ،  عورـشمریغ  یناوهـش  ياه  تّذـل  ریاس  ای  طاول  ای  انز  بکترم  هّللابذوعن )   ) هک یناسک 
(852  . ) دنوش یم  هتخادنا  شتآ  ياه  هّرد  رد  دوش و 

تـسا هعماج  مدرم و  قوقح  نتفرگ  هدیدان  هب  طوبرم  تمایق  ياه  باذع  رتشیب  رگید ،  ياه  تیاور  تیاور و  نیا  هب  هّجوت  اب  يرآ ، 
نامیا نتـشادن  نآ  درادن و  رتشیب  یلـصا  لماع  کی  هانگ ،  یب  ياه  ناسنا  ناج  وربآ و  سومان ،  لام ،  هب  تازواجت  مامت  یفرط  زا  و 

دنـشاب و هتـشاد  رواب  ار  ادخ  تبوقع  رهق و  دـنروایب و  نامیا  تمایق  هب  ینامـسآ  ياه  باتک  یحو و  قبط  مدرم  رگاو  تسا ،  داعم  هب 
مـشچ هب  یتیانج  زواجت و  قافن و  نیهوت و  يردلق ،  رقف ،  سرت ،  رگید  ام  يایند  رد  دنـشکب ،  رانک  دسافم  همه  نیا  زا  ار  دوخ  ياپ 

 . دروخ دهاوخن 

یهار دیاب  ایند  ناتسودرشب  ناحلصم و  ناسانـش ،  هعماج  ناسانـش ،  ناور  ناناد ،  قوقح  تاضق ،  اه ،  يرتسگداد  اه ،  هاگداد  مامت 
اوقت شیادیپ  لماع  هب  سپس  تساوقت ،  دوبن  نآ  هک  دننک  یسررب  ایند  رد  ار  دسافم  یلـصا  هشیر  دنیامن و  رظن  دیدجت  دنور  یم  هک 

دنوادخ شاداپ  رفیک و  هب  نامیا  تمایق و  هاگداد  رد  روضح  ادخ و  روضح  هب  نامیا  نامه  هک 
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 . دنا هدرک  مگ  ار  یلصا  هار  نایناهج  هک  سوسفا  یلو  دنیامن ،  هجوت  رتشیب  تسا ، 

یناور یحور و  ياه  باذع 

يرگید عون  تمایق  رد  نکیل  دوب ،  نانآ  یمسج  ياه  باذع  هب  طوبرم  دش  هتفگ  نامرجم  رفیک  خزود و  عضو  هرابرد  نونکات  هچنآ 
تایاور تایآ و  رد  هک  تسا  یحور  ياه  باذع  نآ  تسین و  یمـسج  ياه  باذع  زا  رتمک  نآ  يراوگان  هک  دراد  دوجو  باذع  زا 

 : هلمج زا  تسا ،  هدش  هراشا  نآ  هب 

اهنآ هب  هدرک و  هرخسم  ار  اهنآ  نارفاک  ایند  رد  اریز  ( 853) َنوُکَحضَی ِراّفُکلا  َنِم  اونَمآ  َنیِذَّلا  َموَیلاَف  دندنخ ،  یم  اهنآ  هب  نانم  ؤم   1
 ، ایند رد  نارفاک  هدـنخ  ندرک و  هرخـسم  باوج  يرآ ،  ( 854  ) نوکَحـضَی اونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناک  اُومَرجَا  َنیِذَّلا  َّنِا  دـندیدنخ .  یم 

 . تسا تمایق  رد  اهنآ  هب  ندیدنخ 

(855  . . . ) هَمایِقلا َموَی  ُهّللا  ِلَُکی  ُمُهُمّ َو ال  دنز ،  یمن  فرح  اهنآ  اب  دنوادخ   2

انامه هک  ار  ادخ  رهق  باذع و  هزم  شچب  ( 856) ُمیِرَکلا ُزیِزَعلا  َتنَا  َّکنِا  ْقُذ  دوش .  یم  هتفگ  نخـس  اهنآ  اب  زیمآریقحت  باطخ  اب   3
 ! یتشادنپ یم  میرک  زیزع و  ریظن ،  مک  هنومن ،  یناسنا  ار  دوخ  يدرک و  یگدنز  یموهوم  ّتیصخش  رد  يرمع 

نایتشهب تشهب و  يامیس 

نایتشهب تشهب و  يامیس 

هدنکفارس و هایـسور و  دش ،  هداد  ناشپچ  تسد  هب  لامعا  همان  هکنآزا  سپ  هنوگچ  هک  میدرک  نایب  ار  نامرجم  هفایق  خزود  ثحبرد 
قرع راشف و  یکیرات و  رد  نازیر و  کشا  دولآرابغ و  هدـش و  هدیـشک  ریجنز  لـغ و  هب  هدروخ و  نهد  رب  رهم  هدز و  تریح  هریخ و 

 . میزادرپ یم  نایتشهب  تشهب و  يامیس  حرش  هب  نونکا  دنوش ،  یم  روشحم  نازیر 

رثوک ضوح 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  كرابم  تسد  هب  تماما ،  تّوبن و  طخ  ناوریپ  ناراکوکین و  تشهب ،  هب  دورو  زا  لبق  تمایق  رد 
 . دش دنهاوخ  باریس  رثوک  ضوح  زا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

هرابرد هک  یّنسو  هعیش  ریسافتو  ( 859  ) لاّمُعلازنک ( ، 858) ریدغلا ( ، 857) راحب ياه  باتک  رد  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دصکی  زا  شیب 
 . تسا هدش  یفّرعم  مالّسلا  امهیلع  بلاطیبا  نبّیلع  ترضح  رثوک  ضوح  یقاسو  هدش  دراو  دنا  هدرک  وگتفگ  رثوک  هروس 

ناشفیرش رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تسا ،  یّنس  هعیـش و  قافّتا  دروم  رتاوتم و  هک  نیلقث  ثیدح  رد 
سپـس نم و  تیب  لـها  يرگید  نآرق و  یکی  مراذـگ :  یم  امـش  ناـیم  اـهبنارگ  زیچ  ود  یلو  مور ،  یم  امـش  ناـیم  زا  نم  دـندومرف :

 . دنوش قحلم  نم  هب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نیا  دندومرف :
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هدرک مورحم  راوگرزب  نآ  نیبوسنم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپو  نآرق  يریذـپ  تیادـهو  ییاـمنهار  زا  ار  دوخ  هک  یناـسک 
نآ زا  ندش  دنم  هرهب  زا  زین  تمایق  رد  دنشاب ، 
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اجنآ دنا  هدش  رادروخرب  نانآ  تیاده  مولع و  زا  هک  یناسک  دـنام و  دـنهاوخ  مورحم  تسا ،  تشهب  هب  دورو  همّدـقم  هک  اراوگ  بآ 
(860  . ) دش دنهاوخ  دنم  هرهب  ناراوگرزب  نآ  تایانع  زا  مه 

تشهب هب  دورو 

اب دروخرب  نانآ  اب  ناگتـشرف  تشهب ،  هب  لوخد  تمایق و  رد  ندـش  هدـنز  گرم و  ماـگنه  هب  راـکوکین  ناـنم  ؤم  تشذـگ ،  هکناـنچ 
(861) ٌمالَس ُهَنوَقلَی  َموَی  مُُهتَّیِحَت  دوش ،  یم  عورش  اهنآ  زا  ییاریذپ  دنیوگ و  یم  مدقمریخ  نانآ  هب  مالس  اب  هتشاد و  یبلاج  تمارک و 
رد دـیدرگرب و  ناتراگدرورپ  يوس  هب  كاپ !  ياه  حور  يا  ( 862  ) هَّیِضرَم ًهَیِـضار  َّکِبَر  یِلا  یعِجِرا  لیبق  زا  یتالمج  اب  دنوادخ  و 

رورـس و دننیب ،  یم  دعب  هب  نیا  زا  هچنآ  دـنامهف  یم  اهنآ  هب  و  دـیریگ ،  ياج  مدوخ  تشهب  رد  دـیریگ و  رارق  صلاخ  ناگدـنب  هرمز 
 . دوب دهاوخ  تیاضر  دروم  يداش و 

 ، دّدعتم تایاور  قبط  دنک و  یم  ناسآ  ار  ناگتـسب  ناتـسود و  زا  ییادج  هودـنا  مغ و  هرهلد و  عون  ره  اهدروخرب ،  اه و  باطخ  نیا 
ناج هظحل  رد  ار  ادـخ  يایلوا  هک  دوش  یم  عورـش  ناـسنا  تلحر  يادـتبا  ناـمه  زا  تشهب  رد  ییاریذـپ  تشهب و  هب  دورو  تامّدـقم 
ملاع هب  ایند  زا  زیمت  سابل  ندیـشوپ  فیثک و  سابل  ندنک  دننامه  دـنک و  یم  وب  لگ  لثم  ار  گرم  دـنیب و  یم  دوخ  رـس  يالاب  نداد 

َنورِـشبَتسَیَو دـنهد ،  یم  هدژم  رگیدـکی  هب  ار  شندـمآ  دـندوب ،  وا  راظتنا  رد  شیپ  زا  هک  یخزرب  ناراکوکین  دوش ،  یم  دراو  خزرب 
اوُقَحلَی َمل  َنیِذَّلِاب 
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يزور دسر ،  یم  تمایق  هب  تبون  دوش و  یم  يرپس  ادخ  نادرم  یگیاسمه  رد  اه و  تّذل  عاونا  اب  وا  یخزرب  یگدـنز  و  ( 863  ) مِِهب
فلتخم ياه  تروص  هب  اه  هفایق  دوش و  یم  سبح  هنیـس  رد  اه  سفن  هریخ و  اه  مشچ  توهبم و  اـه  لـقع  نوگرگد و  زیچ  همه  هک 

ؤم اهنت  هنحص  نآ  رد  دنشاب ،  یم  دوخ  رکف  هب  دنزیرگ و  یم  رگیدکی  زا  همه  هک  تسا  دایز  يردق  هب  تشحو  بابسا  دیآ و  یمرد 
یم تشهب  دراو  رثوک  بآ  ندیـشون  اـب  و  ( 864  ) نُونِمآ ٍذـِئَموَی  ٍعَزَف  نِم  مُه  َو  دـننامارد ،  اه  یتحاراـن  نیا  همه  زا  هک  دنتـسه  ناـنم 

 . دنوش

هدش دراو  نانآ  رب  وس  ره  زا  تمحر  ناگتشرف  تشهب  رد  دنوش ،  یم  ییاریذپ  نیـشتآ  ياهریجنز  اهزرگ و  اب  هک  نایخزود  ربارب  رد 
اِمب مُکیَلَع  ٌمالَـس  ٍباب  ِّلُک  نِم  مِهیَلَع  َنُولُخدَـی  ُهَِکئالَملاَو  دـیامرف : یم  نآرق  دـنیامن ،  یم  مارتحا  يادا  هتفگ و  تینهت  کـیربت و  و 

(865) راّدلا یَبقُع  َمِعنَف  ُمترَبَص 

مُکیَلَع ٌمالَس  دنیوگ : یم  هدومن و  نایب  مه  ار  ادخ  بناج  زا  فطل  همه  نیا  لیلد  مالـس  کیربت و  مسارم  رد  ناگتـشرف  هکنیا  بلاج 
 . دیتشاد اهسوه  اه و  توغاط  ربارب  رد  ایند  رد  هک  يراکتشپ  ربص و  نآ  رطاخ  هب  امش  رب  مالس  ُمترَبَصاِمب 

ره دنتخادرپ و  هزور  زامن و  تابجاو و  ماجنا  هب  دـندرک و  يرود  اه  مارح  عاونا  هانگ و  زا  دوخ ،  هلاس  دـنچ  رمع  رد  نانم  ؤم  يرآ ، 
هچ ره  یلو  دندرک ،  لّمحت  ار  راثیا  رازآ و  ترجه و  جنر  یتخس و  عون 
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یلو دش ،  مامت  اه  یتخـس  داصرِملِاَبل  َّکِبَر  َّنِا  ُرجَالا  َیَِقب  ُءانَعلا َو  َبَهَذ  فورعم :  لوق  هب  تشذـگ و  دوبن و  رتشیب  يزور  دـنچ  دوب 
 . دیامن افو  اه  هدعو  نآ  هب  ات  تسا  هاگنیمک  رد  دنوادخ  انامه  تسا ،  یقاب  نانچمه  اهشاداپ 

و مکـش و ) . . .  توهـش و  لوپ ،  روز ،  اـیند ،  هن   ) دـندیتسرپ یم  ار  ادـخ  اـهنت  ناـنآ  اریز  دـننامارد ،  ادـخ  باذـع  زا  ناـنم  ؤم  نیا 
ای موصعم و  يربهر  طـخ  رد  زج  مه  یـسایس  لـئاسم  رد  برغ و  قرـش و  هن  نآ و  نیا و  هن  دوب  ادـخ  ندرک  یـضار  اـهنت  ناشفدـه 

باذع زا  ّتینما  هدعو  لبق  زا  دارفا  لیبق  نیا  هب  هک  تسین  یّکش  و  دنتفرن ،  يرگید  لابند  دندوب  ناراوگرزب  نآ  بوصنم  هک  یناسک 
نِم َنِمءا  ِینـصِح  َلِخَد  نَمَف  ینـصِح  هّللا  ِّالا  َهِلا  ال  تسا :  هدـمآ  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  ییالط  ثیدـح  رد  هک  اریز  دوب ،  هدـش  هداد 

نامارد باذع  زا  دنک ،  شتسرپ  ار  هناگی  يادخ  دنزب و  رانک  ار  یموهوم  یلاشوپ و  ياهدوبعم  مامت  هناصلاخ  هک  ره  ( 866  ) یباذَع
 . تسا موصعم  ماما  زا  يوریپ  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  یطورش  دیحوت  دندومرف : همادا  رد  ترضح  نآ  هّتبلا  تسا ، 

يربهر نتفریذـپ  ( 867  ) یباذَـع نِم  َنِمءا  ِینـصِح  َلِـخَد  نَـمَف  ِینـصِح  بلاـطیبا  نـبّیلع  هیـالو  میناوـخ :  یم  يرگید  ثیدـح  رد  و 
 . دوب دهاوخ  ناما  رد  یهلا  باذع  زا  دوش ،  لخاد  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  یهلا  ژد  مکحم و  هعلق  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نامیا و نیاربانب 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا یهلا  ّتینما  تفایرد  هنیمز  تیالو  شریذپ 

نآ هدش  نایب  مکحم  ياهژد  ناونع  هب  ریبعت  کی  اب  ود  ره  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يربهر  نتفریذپ  مه  دیحوت و  مه  هکنآ  لیلد 
ناسنا ریـس  طخ  دهد و  یم  هلاوح  یهلا  ربهر  هب  ار  ام  مه  صلاخ  دیحوت  دنک و  یم  ییامنهار  دیحوت  هب  ار  ام  موصعم  ماما  هک  تسا 

ادخ زا  دننک و  یم  توعد  ناشدوخ  زا  ّقلمت  شیاتس و  دوخ و  يوس  هب  ار  ام  هک  یتوغاط  ناربهر  فالخ  هب  تسا ،  یکی  ود  ره  رد 
 . دنیامن یم  رود 

َموَیلا مُکیَلَع  ٌفوَخال  ِدابِع  ای  دیامرف : یم  دنوادخ  اریز  دنرادن ،  یمیب  كانرطخ  روآ و  تهب  زور  نآ  رد  نانم  ؤم  هکنآ  نخس  هاتوک 
یعطق ياه  یتحاران  دروم  رد  دیهدن و  هار  دوخ  هب  یسرت  یلامتحا  ياه  يراوگان  دروم  رد  نم !  ناگدنب  يا  ( 868) َنُونَزحَت ُمتنَاال  و 

(869  . ) دیشابن نوزحم  مه 

تشهب ياهرد 

ياـهرد زا  رتـشیب  تشهب  ياـهرد  تسا و  باـب  تشه  تشهب  يارب  ( 870) ٍباوبَا هَِینامَث  ِهَّنَجِلل  ّنِا  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلعرقاب  ماـما 
زا زین  وا  تمحر  فـطل و  رتـشیب و  ادـخ  هب  برق  تاـجن و  هار  اریز  دـشاب ،  یم  ( 871  ) باوبا هعبـس  اـهل  تسا ،  رد  تفه  هک  مّنهج 

 . تسا رتشیب  شلدع  بضغ و 

 : هلمجزا تسا  هدش  هتشون  یبلاج  ياهراعش  تشهب  ياهرد  يالاب  رب 

 ، هقدـص رد  نوچ  دراد ،  شاداـپ  هدـجیه  نداد  ماو  یلو  دراد ،  هنـسح  هد  نداد  هقدـص  ( 872) رَشَع هَِینامَِثب  ُضرَقلاَو  ٍهَرـشَِعب  ُهَقَدَّصلا 
 . دراد رتمک  ار  یتحاران  نآ  نتفرگ  ماو  رد  هک  دنک  یم  ساسحا  یتراقح  هدنریگ 

اهرد یضعب  رس  رب 
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 . تسا هدش  طبض  دنا  هدوب  یهلا  داشرا  ضیف و  هطساو  هک  یناربهر  مان  يربهر و  طخ 

هک یهار  هب  هّجوت  اب  یهورگ  ره  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هکلب  تسین ،  نآ  لاثما  ییابیز و  ای  ماـحدزا  رطاـخ  هب  تشهب  ياـهرد  دّدـعت 
 . دنریگرارق دوخ  ياج  رد  مولعم و  ماقم  رد  ای  دنوش و  دراو  بسانم  برد  زا  دنا  هتفر 

دنوش و یم  دراو  هناّحلسم  ناگدنمزر ،  هک  نیدهاجملا  باب  مان  هب  تسا  يرد  تشهب  يارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
(873  . ) دنیوگ یم  دمآ  شوخ  نانآ  هب  هکئالم 

(874  . ) دنوش یم  دراو  نآ  زا  ناراد  هزور  اهنت  هک  تسا  ناّیر  تشهب  ياهرد  زا  یکی  مان  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد 

مان هب  تسا  يرد  تشهب  يارب  ( 875) ِفوُرعَملا ُلها  ِّالا  ُُهلُخدَیال  ُفوُرعَملا  َُهل  ُلاُقی  ًاباب  ِهَّنَجِلل  ّنِا  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دنوش یم  دراو  رد  نآ  زا  فورعم  لها  هک  فورعم 

ربارب رد  ربص  رطاخ  هب  هک  ءالَبلا  باـب  هلمج :  زا  تسا ،  هدـش  ناـیب  تشهب  ياـهرد  يارب  زین  يرگید  ياـه  ماـن  تاـیاور  یـضعب  رد 
باب ربَّصلا و  باب  همحَّرلا ،  باب  نینچمه  و  ( 876  ) ُمترَبَص اِمب  مُکیَلَع  ٌمالَس  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ  تسا ،  بئاصم  تالکـشم و 

(877  . ) رکُّشلا

(878) َباوبَالا ُمَُهل  ًهَّحِتَفُم  تسا .  نایتشهب  دورو  هدامآ  زاب و  تشهب  ياهرد  هّتبلا 

تشهب یگرزب 

ٍهّنَج ای  ( 879) َضرَالا ِتاومَّسلا َو  اَهُضرَع  ٍهَّنَج  دیامرف : یم  نآرق  تسا ،  نیمز  اه و  نامـسآ  هنهپ  رادقم  هب  تشهب  یگرزب  تعـسو و 
دنراد دمآ  تفر و  هندازآ  نآ  رد  نایتشهب  و  ( 880) ِضرَالا ِءامَّسلا َو  ِضرَعَک  اهُضرَع 
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دیابن یلو  تسا !  یفاک  دنهدب  اج  تشهب  زا  يا  هشوگ  رد  ار  ام  رگا  دروخ ؟  یم  درد  هچ  هب  تعـسو  نیا  دـننک  لایخ  یـضعب  دـیاش 
زا یمک  میتفگ :  یم  دـیراد ؟  مزال  اج  ردـقچ  ایند  رد  دـش : یم  لا  ؤس  ام  زا  رگا  میدوب  ردام  مکـش  رد  هک  یماـگنه  مینک  شومارف 
هب ناسنا  راک  دـنک و  یمن  عناق  ار  ام  یلومعم  ياه  هناخ  میدـمآ ،  ایندـب  هک  نیمه  اـّما  رت ،  ننـشور  رتگرزب و  میتسه  هک  ییاـج  نیا 

 . دتفا یم  ینامسآ  تارک  ریخست  رکف  هب  دوش و  یم  گنت  وا  يارب  زین  نیمز  هرک  یّتح  هک  دسر  یم  ییاج 

 ، اه یبایماک  ناسنا ،  تردق  دنرـضاح و  قئالخ  همه  تسا و  يدـبا  هناخ  اجنآ  دراد ،  قرف  رایـسب  ایند  اب  تمایق  ملاع  هکنیا  رب  هوالع 
گرزب يادخ  دنجنس و  یم  شدوخ  اب  بسانم  ار  ییاج  ره  هتشذگ  همه  زا  تسا ،  ربارب  نیدنچ  وا  نانامهم  تالیامت و  اه ،  هتساوخ 

 . دهدب گرزب  شاداپ  دیاب  گرزب  زور  يارب 

اـج و دـنوش ،  دراو  وا  رب  سنا  ّنج و  هاـگره  هک  تسا  گرزب  يردـق  هب  تشهب  دارفا  نیرت  هداـس  هاـگیاج  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد 
(881  . ) تسه همه  يارب  دوش ) مک  یسک  زا  یمهس  هکنآ  نودب   ) ییاریذپ هلیسو 

تشهب ياوه 

هن تــشهب ،  رد  ( 882) ًاریِرَهمَز ـالَو  ًاسمَـش  اَـهِیف  َنْورَیـال  دـیامرف : یم  نآرق  تـسا ،  میـالم  اـبرلد و  عوـبطم و  رایـسب  یتـشهب  میـسن 
تسا راک  رد  يدرس  رایسب  ياوه  ریرهمز و  هن  دنوش و  تحاران  نآ  یمرگ  زا  ات  دوش  یم  هدید  يدیشروخ 
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 . دنربب جنر  نآ  يامرس  زا  هک 

هخاش هک  ییاه  غاب  راهنَالا  اَِـهتحَت  نِم  يِرجَت  ٌتاـّنَج  تسا :  هدومرف  هبترم  شـش  یـس و  نآرق  هک  سب  نیمه  تشهب  ياوه  دروم  رد 
هنهک ندش و  دساف  ندش و  کشخ  هک  یناتخرد  تسا ،  يراج  لالز  بآ  ياهرهن  شناتخرد  ياپ  رد  هداهن و  ندرگ  مهرب  نآ  ياه 

تخرد هیاس  رد  ٍدوُضخَم  ٍردِس  ِیف  تسا :  هدمآ  اهنآ  یـضعب  مان  زین  نآرق  رد  هک  تسه  اجنآ  رد  اهنآ  فلتخم  عاونا  دنرادن و  ندش 
 . تسا هتفرگ  رارق  مه  يور  نآ  ياه  هویم  هک  ( 883  ) يزوم ناتخرد  رانک  رد  ٍدوُضنَم و  ٍحلَط  َو  دنتسه ،  راخ  یب  ردس  ياه 

يراج بآ  رانک  رد  ٍدوُدمَم و  ٍّلِظ  َو  دور ،  یمن  نیب  زا  اهنآ  تفاطل  باتفآ  ترارح و  اب  دنتـسه و  یمئاد  ياه  هیاس  رد  هک  یناتخرد 
(884  ) بوکسَم ٍءامو  دنشاب .  یم 

هتخاون ناتخرد  نایروح و  طسوت  دّدـعتم  تایاور  هتفگ  هب  هک  تساجنآ  رد  زین  ییاـبرلد  ياـه  گـنهآ  فیطل ،  ياوه  نآ  رب  هوـالع 
(885  . ) تسا لاعتم  دنوادخ  سیدقت  دمح و  لماش  هک  ینافرع  رایسب  میهافم  اب  یلو  دوش ،  یم 

یبایماک لحم  تشهب 

نایتشهب رایتخا  رد  شیاـسآ  هاـفر و  تّذـل و  عون  همه  تشهب  رد  دراد ،  دوجو  هجنکـش  رجز و  عون  همه  خزود  رد  هکنآ  فـالخ  رب 
نآ زا  مشچ  هچره  دـنک و  هدارا  لیم و  ناسنا  ار  هچنآ  ره  ینعی  ( 886) ُُنیعَالا ُّذَلَتَو  ُسُفنَالا  ِهیِهَتـشَت  ام  اَهِیف  دیامرف : یم  نآرق  تسا ، 

 . تسوا رایتخا  رد  همه  درب ،  یم  تّذل 

هک تسا  عماج  يردق  هب  دوخ  یهاتوک  همه  اب  هیآ  نیا 
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همه دراد و  اج  هاتوک  هلمج  نیا  رد  دنسیونب ،  ای  دنیوگب  تشهب  فاصوا  رد  دوخ  رمع  مامت  رد  ناگدنیوگ  ناگدنـسیون و  مامت  رگا 
 . دوش یم  لماش  ار 

ًالثم دـسر ،  یم  یتوافت  یب  تلاح  هب  اهنآ  زا  یبایماک  هب  تبـسن  هدـش و  ریـس  ناسنا  هرخالاب  دـشاب ،  یلاـع  هچ  ره  اـیند  ياـه  تمعن 
درادـن و یتّذـل  نادـنچ  رگید  هقطنم  نآ  نانکاس  يارب  یلو  دنـشاب ،  هدـیدن  زونه  هک  تسا  بلاج  یناسک  يارب  یندـید  ياه  هرظنم 

تّذل دـبا  ات  هکلب  دـهاک ،  یمن  ناسنا  طاشن  زا  تسین و  هدـننک  لسک  نآ  ياه  تمعن  تشهب و  ياه  یندـید  اّما  تسا ،  هدـش  يّداع 
زا نایتشهب  هک  دشاب  اهنآ  رد  یپ  رد  یپ  تارییغت  عّونت و  رطاخ  هب  رما  نیا  دیاش  هّتبلا  تسا ،  یقاب  نانچمه  اه  یبایماک  تسا و  شخب 

تشهب رد  دنهاوخب  نایتشهب  هچنآ  ( 887) دیِزَم اَنیََدلَو  اَهِیف  ؤاشَی َن  ام  مَُهل  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ  دنوش ،  یمن  ریـس  هتـسخ و  نآ 
 . تسام رایتخا  رد  زین  نآ  رب  دئاز  هفاضا و  دراد و  دوجو 

تسین فصو  لباق  تشهب 

ببـس هک  ار  ییاه  تمعن  ماقم و  هچ  رگـشیاین  نازیخ  رحـس  يارب  اـم  هک  تسین  رّوصت  لـباق  سک  چـیه  يارب  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
(888) ٍُنیعَا َهَُّرق  نِم  مَُهل  َیِفُخا  ام  ٌسفَن  ُمَلعَت  الَف  میا ،  هدرک  هریخذ  ناهنپ و  تسا ،  نانآ  مشچ  ندش  نشور 

الَو تَعِمَس  َنُُذا  الَو  تَءاَر  َنیَع  ام ال  يِدابِِعل  ُتدَدعءا  دیامرف : یم  دنوادخ  هک  میناوخ  یم  هتشذگ  ینامـسآ  ياه  باتک  رد  هکنانچ 
هک ما  هدرک  هدامآ  ار  ییاهزیچ  دوخ  حلاص  ناگدنب  يارب  ( 889) ٍرََشب ِبلَِقب  َرَطَخ 
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 . تسا هدمآ  یناسنا  رکف  هب  هن  هدینش و  یشوگ  هن  هدید و  یمشچ  هن 

يدبا ياه  تمعن 

هک تسا  هدرک  دزـشوگ  ام  هب  اَهِیف  َنیِِدلاخ  هلمج  اب  هدومرف و  نایب  ار  نایتشهب  یتشهب و  ياه  تمعن  ندوب  رادیاپ  هلءاسم  نآرق  اهراب 
 . دنوش یمن  جراخ  تشهب  زا  ناونع  چیه  هب  رگید  نایتشهب 

یتّدـم رد  هک  دوش  یم  هدز  تفآ  هن  تسا و  یمـسوم  یلـصف و  هن  یتـشهب  ياـه  هویم  ( 890) ٌِمئاد اُهلُُکا  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد 
هن دوش و  یم  عطق  ایند  ياه  هویم  نوچمه  هاگیب  هاگ  هن  تشهب  ياـه  هویم  ( 891) ٍهَعُونمَمال وٍهَعوُطقَمال  دیامرف : یم  ای  دشابن ،  ًالـصا 

اهتـشا یب  ای  تسا ،  رود  ام  زا  اـی  تسا ،  لکـشم  نآ  هّیهت  یلو  تسه ،  هویم  یهاـگ  اـیند  رد  اـّما  دراد ،  یعنم  نآ  ندروخ  زا  ناـسنا 
ندروخ زا  ام  ای  دراد ،  غیت  ای  تسا ،  دساف  هدولآ و  ای  تسین ،  مضه  لباق  ام  هدعم  يارب  ای  تسا ،  عوبطمان  سران و  زونه  ای  میتسه ، 

تقو چـیه  تسه و  هشیمه  تشهب  ياه  هویم  دـیامرف : یم  قوف  هیآ  رد  لاح  ره  هب  نآ ،  لاثما  دراد و  ضراوع  ای  میا ،  هدـش  عنم  نآ 
 . درادن مه  یضراوع  تسین و  راک  رد  یعنم  هنوگ  چیه  نایتشهب  زا  کی  چیه  يارب 

دوبمک چـیه  مینک و  یم  اطع  نایتشهب  هب  هک  تسام  يزور  اه  تمعن  نیا  ( 892) ٍدافَن نِم  َهل  ام  اُنقزَِرل  اذَـه  ّنِا  میناوخ :  یم  نآرق  رد 
 . تسین اهنآ  يارب  مه  ندش  مامتو 

هدوب ناوارف  یتشهب  ياه  تمعن  اه و  هویم 
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ام دزن  تشهب ،  لها  ياه  هتساوخ  رب  هوالع  ینعی  ( 894) ٌدیِزَم انیََدل  َو  دنتسه ،  ندش  ندایز  لباق  اهنآ  مامت  و  ( 893) ٍهَرِیثَک ٍهَهِکاف  َو  ، 
هتیب لها  ٍدّـمحم و  ّقحب  انقزرا  مهّللا   . ) دـنهاوخب نانآ  هچنآ  زا  رت  یلاع  رتهب و  نانآ ،  رّکفت  ای  هتـساوخ  زا  رتالاب  تسه ،  مه  رتداـیز 

 ( نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص 

نما يارس  تشهب 

تنطیش لاقتنا ،  رییغت ،  هنوگره  زا  و   ) تباث یهاگیاج  رد  تمایق  رد  اوقتاب  دارفا  ( 895) ٍنیِمءا ٍماقَم  یف  َنیِقَّتُملا  َّنِا  دیامرف : یم  نآرق 
 . دننامارد يراوگان )  تافآ و  دوبمک ،  گرم ،  يرامیب ،  ، 

نامیا دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ( 896) ُنمَالا مَُهل  َِکئلُوا  ٍملُِظب  مُهَناـمِیا  اوُِسبلَی  َملَو  اونَمآ  َنیِذَّلءا  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد  و 
 . دننامارد تمایق  رد  دندرکن ،  هدولآ  لطاب  ياه  يربهر  زا  يوریپ  ادخ و  هب  كرش  اب  ار  دوخ 

دوجو تمالس  هناخ  ناشراگدرورپ  هاگشیپ  رد  نابلط ،  قح  يارب  تمایق  رد  ( 897  ) مِّهِبَر َدنِع  ِمالسَّلاُراد  مَُهل  میناوخ :  یم  نآرق  رد 
 . دراد

نایتشهب تروص 

: دیامرف یم  نآرق  نایتشهب  تروص  اه و  هفایق  یباداش  هرابرد 

 . دنراد دیفس  ناشخرد و  ییاه  تروص  زور  نآ  رد  ( 898) ٌهَرِفسُم ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو 

 . دنا هتخود  مشچ  یهلا  فاطلا  هب  هک  ابیز  باداش و  ياه  تروص  ( 899) ٌهَرِظان اّهِبَر  یِلا  ٌهَرِضان  ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو 

 . دنتسه دنم  هرهب  اه  تمعن  عاونا  زا  تمایق  زور  رد  هک  ییاه  تروص  ( 900) ٌهَمِعان ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو 

 . دنا هدش  هداد  تراشب  یهلا  ياه  تمعن  هب  دنتسه و  نادنخ  كانلوه  زور  نآ  رد  تشهب  لها  ( 901) ٌهَرِشبَتسُم ٌهَکِحاض 

اب بش  لد  رد  هدش و  هتـشغآ  نوخ  اب  گنج  ياه  ههبج  رد  هدش و  هدیلام  كاخ  هب  ادـخ  تمظع  ربارب  رد  هک  ییاه  تروص  يرآ ، 
نینچ نیا  دیاب  زور  نآ  تسا ،  هدیـسر  دیحوت  هب  ادخ  راثآ  ندـید  اب  هدـش و  هدیـشک  مهرد  اه  ملظ  ندینـش  اب  هدـش و  هتـسش  کشا 

 . دنشاب رّونم  نادنخ و 

نارگید زا  توعد  راختفا و 

لاـمک و تسه  هچ  ره  دـننیب  یم  دـنهد و  یم  ناشتـسار  تـسد  هـب  ار  ناـبوخ  شخب  تّرـسم  هدـنورپ  هـک  نـیمه  دـیامرف : یم  نآرق 
: دننز یم  دایرف  دننک و  یم  توعد  ار  نارگید  يداش  زا  تسا ،  دنوادخ  تعاطا  یگدنب و  يزارفارس و 

 . دیناوخب ارم  باتک  دییایب  رشحم !  لها  يا  هَِیباتِک  اوءاَرقا  ُمُؤاه 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


مدرک يرود  مارح  ياهراک  زا  مدوب و  مباسح  رکف  هب  تسه و  يزور  نینچ  هک  متسناد  یم  ایند  رد  نم  هَِیباسِح  ٍقالُم  ّینَا  ُتنَنَظ  ّیِنِا 
 . تسا هتفرگ  ارف  يداش  ار  مدوجو  مامت  الا ن  و 

 . تسا یشخب  تیاضر  نیرفآ و  يداش  یگدنز  کیردوا  ٍهَیِضار  ٍهَشیِع  یف  َوُهَف 

هویم زا  دنک و  یم  یگدنز  ماقم  یلاع  یتشهب  رد  ( 902) ٍهَِیلاع ٍهَّنَج  یف 
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 . درب یم  هرهب  یتشهب  ياه  تمعن  یندیشون و  اذغ ،  ، 

 . دنا هتشاد  هتشذگ  رد  هک  تسا  یحلاص  لامعا  نآ  رطاخ  هب  همه  نیا  و 

افص يردارب و 

رگید هورگ  هب  دوش  یم  باترپ  خزود  هب  هک  يا  هتـسد  ره  نآرق  هتفگ  هب  دـننک و  یم  تمالم  ار  رگیدـکی  هک  ناـیخزود  فـالخ  رب 
 ، تسین راک  رد  هنیک  ترودک و  هنوگ  چیه  تشهب  رد  ( ، 903) اهَتُخا تَنََعل  ٌهَُّما  ْتَلَخَد  امَّلُک  دنک ،  یم  تنعل  نیرفن و  دوخ  رکفمه 

هتـشادرب و نانآ  لد  زا  ار  ( 905  ) هنیک تداسح و  ینمـشد و  هنوگره  اـم  ( 904) ٍّلِغ نِم  مِهِروُدُـص  یف  ام  اَنعََزنَو  دـیامرف : یم  نآرق 
 . میهد یم  اج  تسا ،  رگیدکی  يوربور  هک  ییاه  تخت  رب  راوردارب  یمیمص و  ار  همه 

یگدوهیب وغل و  زا  يرود 

اه یندینش  ( 906) ًامالَس ِّالا  اوَغل  اَهِیف  َنوُعَمسَیال  تسین ،  ییوگ  هوای  تمهت و  رخـسمت ،  نابز ،  مخز  ازـسان ،  غورد ،  رگید  اجنآ  رد 
 . دزیخ یمرب  راتفر  نابز و  رکف و  حور و  تمالس  زا  هک  تسا  یتالمج  ینعی  تسا ،  مالس  اهنت 

هب هاـنگ  تبـسن  هن  دیونـش و  یم  يوـغل  راـتفگ  هن  تشهب  رد  ( 907) ًامِیثاَت ـال  ًاوَغل َو  اَـهِیف  َنوُعَمـسَی  ـال  میناوخ :  یم  رگید  ياـج  رد 
 . دنهد یم  رگیدکی 

هتفگ دنهد ،  یم  مهب  غورد  تبسن  هن  دنونش و  یم  رثا  یب  راتفگ  هن  ( 908) ًاباّذِک ًاوَغل َو ال  اَهِیف  َنوُعَمسَیال  میناوخ :  یم  ءابن  هروس  رد 
 . دریگ یم  هشیر  یصاخ  يافص  کی  زا  تایعقاو و  زا  همه  اجنآ  ياه 

اهرویز اه و  سابل 

نِم َرِواسَا  نِم  اَهِیف  َنْوَّلَُحی  دـنراد ،  ؤل  ؤل  زا  ییاهرویز  نآ  رب  هوالع  دـنا و  هدـش  هداد  تنیز  ـالط  زا  ییاهدـنب  تسد  اـب  تشهب  لـها 
گنرزبس و نانآ  سابل  ( 910) ٍهَِّضف نِم  َرِواـسَا  اوُّلُح  و  هدرک :  رکذ  ار  هرقن  زا  ییاهدـنب  تسد  رگید  هیآ  رد  و  ُؤل ا(909 ) ُؤل  ٍبَهَذ و 

نیا هکنیا  بلاـج  ( 911) ٍقَربَتـِسا ٍسُدنُـس و  نِم  ًارـضُخ  ًاباِیث  َنوُِسبلَیَو  تسا ،  قربتـسا )   ) میخـض ریرح  و  سدنـس )   ) كزان ریرح  زا 
اَهِیف انُّسَمَیال  ٌبَصَن و  اَهِیف  انُّسَمَیال  تسین ،  راـک  رد  یگتـسخ  رـس و  درد  یتخـس و  رگید  اـجنآ  رد  دـنرادن و  ندـش  هنهک  اـه  ساـبل 

(912) ٌبوُُغل

ییاریذپ نارومءام 

نارسپ ( 913) ًاروـُثنَم ؤـل ًا  ؤـُل  مُهَتبِـسَح  مُهَتیءاَر  اِذا  َنودَّلَُخم  ٌنادـلِو  مِـهیَلَع  ُفوُـطَیَو  دـیامرف : یم  نآرق  ناـیتشهب  زا  ییاریذـپ  يارب 
 . دندمآ تفر و  رد  نایتشهب  رود  ینیب ،  یم  ار  نانآ  ؤل  ؤل  هدنکارپ  ياه  هناد  نوچمه  هک  ناوج  باداش و  هشیمه  يورابیز 

تشهب ياه  یندروخ 
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(914) َنورَّیَخَتَی اّمِم  ٍهَهِکافَو  دننک .  یم  باختنا  دنراد  لیم  هک  ییاه  هویم  عاونا  زا 

(915  ) هَِیناد اُهفوُطق  دریگ .  یم  رارق  نانآ  سرتسد  رد  هویم  ياه  هخاش  ناسآ و  رایسب  اه  هویم  هب  یبای  تسد 

(916) ِتارَمَّثلا ِّلُک  نِم  اَهِیف  مَُهلَو  تسا .  نانآ  رایتخا  رد  هویم  عون  همه  زا 

(917) َنوُهَتشَی اّمِم  ٍریَط  ِمَحلَو  تسا .  دوجوم  دنهاوخب  تقو  ره  رد  عون و  ره  زا  هچ و  ره  اه  هدنرپ  ذیذل  تشوگ  زا 

اه یندیماشآ 

 : هلمج زا  تسا ،  دوجوم  اهرهن  عاونا  تشهب  رد 

 . دنک یمن  ادیپ  رییغت  هدولآ و  زگره  هک  یلالز  بآ  ياهرهن  فلا : 

ٍنِسآ ِریَغ  ٍءام  نِم  ٌراهنَا 

 . دوش یمن  ضوع  نآ  هزم  زگره  هک  ریش  زا  ییاهرهن  ب : 

هَمعَط رَّیَغَتَی  َمل  ٍنََبل  نِم  ٌراهنَا  َو 

یّفَصُم ٍلَسَع  نِم  ٌراهنَاَو  دنا .  هدش  هیفصت  هک  لسع  زا  ییاهرهن  ج : 

 . دنرب یم  اه  تّذل  نآ  زا  ناریگ  هرهب  هک  بارش  زا  ییاهرهن  د :

(918) َنِیبِراّشِلل ٍهََّذل  ٍرمَخ  نِم  ٌراَهنَا  َو 

تشهب بارش  ایند و  بارش  توافت 

(920) ًاروُهَط ًابارَش  تسا .  هزیکاپ  كاپ و  تشهب  بارش  اّما  ( 919  ، ) تسا سجر  نآرق  لوق  هب  سجن و  ایند  بارش   1

بارش اّما  ( 921  ، ) دنک یم  داجیا  ینمـشد  مدرم  نایم  رامق  بارـش و  اب  ناطیـش  هکنانچ  تسا ،  ینمـشد  هنتف و  لماع  ایند  بارـش   2
 . دنداش هدز و  هیکت  اه  تخت  رب  مه  يوربور  هناردارب  هکلب  دروآ ،  یمن  یترودک  هنیک و  هنوگ  چیه  تشهب 

 . تسا عفن  شا  همه  نایتشهب  بارش  یلو  تسا ،  نآ  عفانم  زا  شیب  شررض  ایند  بارش   3

اّما دروآ ،  یم  یتسمو  لقع  لاوز  ایند  بارش   4
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 ( تسا هاگآدوخانو  هنازومرم  تکاله  لوَغ ،  ( ) 922) ٌلوَغ اَهِیف  ال  درادن .  سوسحم  ریغ  ررض  یّتح  ترخآ  بارش 

(923) ًاباّذِکال ًاوَغل َو  اَهِیف  َنوُعَمسَیال  تسین .  نینچ  یتشهب  بارش  رد  یلو  دروآ ،  یم  ییوگ  هوای  ایند  بارش   5

هنوگ چـیه  تسین و  هدـننک  جـیگ  نایتشهب  بارـش  اـّما  دوش ،  یم  ضارما  عاونا  ببـس  روآرـسدرد و  هدـننک و  جـیگ  اـیند  بارـش   6
(924  ) نوفِزُنی اهنَع و ال  َنوعَّدَُصیال  دزیخ .  یمنرب  نآ  زا  يرسدرد 

اهرهن اه و  فرظ 

یم نآرق  دنک ،  یم  وبشوخ  درس و  هک  تسا  يروط  دننک  یم  هدافتسا  ندیماشآ  يارب  تشهب  لها  هک  ار  ییاه  فرظ  اه و  ناویل  نآ 
(925) ًارُوفاک اهُجاِزم  َناک  ٍسءاَک  نِم  َنُوبِرشَی  دیامرف :

بآ فرظ  يانعم  هب  زین  سءاک  هملک  ییوبـشوخ و  یکنخ و  يارب  تسا  یلثملا  برـض  کی  روفاـک  میناوخ :  یم  نازیملا  ریـسفت  رد 
 . دنا هدش  هتخاس  هدننک  وبشوخ  درس و  يا  هّدام  زا  بآ  ياه  فرظ  دوخ  نیاربانب  تسا ، 

همـشچ و ای  ضوع  يا  هراشا  کی  اب  ار  ریـسم  دـنهاوخب  ییوس  ره  هب  هک  تساجنآ  نانکاس  رایتخا  رد  یتشهب  ياـهرهن  اـه و  همـشچ 
ؤاشَی َن اـم  مَُهل  دـننک .  یم  هدارا  طـقف  دنـشک ،  یمن  یتمحز  هنوگ  چـیه  همـشچ  رهن و  ثادـحا  رد  دـنیامن و  یم  ثادـحا  ار  يرهن 
ار اه  همـشچ  ناـیتشهب  دوخ  ینعی  ( 927) ًاریِجفَت اهَنورِّجُُفی  دـیامرف : یم  تشهب  ياهرهن  اـه و  همـشچ  هراـبرد  نآرق  اذـل  ( ، 926) اَهِیف

 . دنفاکش یم  هداد  نانآ  هب  ادخ  هک  يا  هدارا  اب  ار  تشهب  ياه  نیمز  ثادحا و 

فرظ زا  هدش و  رّطعم  لیبجنز  اب  تشهب  لها  ياه  یندیماشآ  میناوخ :  یم  رگید  هیآ  رد 
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هک دنزیر  یم  ابیز  ياه  فرظ  رد  ردقنآ  اراوگ  ياه  بآ  زا  ییاریذپ  نارومءام  دنیامن و  یم  هدافتسا  تسا  هرقن  ینشور  هب  هک  ییاه 
 . رتدایز هن  رتمک و  هن  دشاب ،  نانآ  لیم  اب  بسانتم 

ابیز نارومءام  ( 928) َنُوفِزُنی اهنَع  مهالو  ٌلوَغ  اهیفال  َنِیبِراّشِلل  ٍهََّذل  َءاضَیب  ٍنیِعَم  نِم  ٍسءاِکب  مِهیَلَع  ُفاُطی  دیامرف : یم  رگید  ياج  رد 
درگ تسین ،  نآ  رد  یتسمو  ررـض  هنوگ  چـیه  تسا و  شخب  تّذـل  هک  دیفـسو  نشور  بارـش  زا  رپ  ياـه  ماـج  اـب  یتـشهب  تروص 

 . دنریگ هرهب  دنشاب  هتشاد  لیم  هاگره  ات  دنخرچ  یم  نایتشهب 

یندـیماشآ رد  هک  نتـشادن  ررـض  یتسم و  ندرب ،  تّذـل  نآ ،  يدیفـس  گنر ،  ینـشور  رپ ،  ماج  تسا ؛  يا  هفیطل  نآ  هلمج  ره  رد 
 . دوش یمن  عمج  زگره  ندیماشآ  کی  رد  فاصوا  همه  نیا  ًالومعم  ایند  ياه 

رهم هتـسبرد و  صلاخ و  فاـص و  بارـش  ياـه  فرظ  ( 929) ٌکسِم ُهُماـتِخ  ٍمُوتخَم  ٍقیِحَر  نِم  َنوَقـُسی  دـیامرف : یم  رگید  ياـج  رد 
 . دنیامن یم  ساسحا  دوخ  رد  کشم  يوب  نایاپ  رد  دندومرف ،  لیم  نآ  زا  تشهب  لها  هک  نیمه  تسا ،  هدروخ 

مُهُّبَر مُهاقَـس  َو  تسا ،  راگدرورپ  فرط  زا  همه  اه  تمعن  نآ  هکنیا  تسا ،  يدام  تاّذـل  همه  نیا  هارمه  هک  يونعم  ياـه  تّذـل  زا 
 . تسین نایب  لباق  رگید  نآ  هک  تسا  رادروخرب  يونعم  تّذل  کی  زا  دشاب  ادخ  فرط  زا  هک  یبارش  ( 930) ًاروُهَط ًابارَش 

ٍفاحِِصب مِهیَلَع  ُفاُطی  دیامرف : یم  نآرق  دشاب ،  یم  ابیز  رظنم و  شوخ  رایسب  ییاه  فرظ  رد  تشهب  ياه  یندیماشآ  اه و  یندروخ 
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اه یندـیماشآ  اهاذـغ و  نیرتهب  زا  ّولمم  هک  الط  ياه  هزوک  اه و  قَبَط  اـب  تشهب  رد  ییاریذـپ  نارومءاـم  ( 931) ٍباوـکَا ٍبَهَذ و  نِم 
 . دنتسه ییاریذپ  تمدخ و  هدامآ  تشهب  لها  درگرب  تسا 

؟  اجک دوش  یم  هدیئور  ون  تسوپ  دنوش  یم  هتخوس  هچ  ره  هک  یخزود  نآ  اجک و  یبایماک  فطل و  همه  نیا 

یتشهب نارسمه 

فرَّطلا ُتارِصاق  مُهَدنِعَو  دیامرف : یم  نآرق  تسا ،  هدمآ  نایم  هب  نخس  نانآ  ياه  یگژیو  یتشهب و  نارسمه  هرابرد  اهراب  نآرق  رد 
یم هاگن  هناقـشاع  هناتـسم و  یمـشچ  اب  زین  نانآ  هب  تبـسن  دـنرادن و  یمـشچ  يرگید  هب  دوخ  نارهوش  زا  ریغ  یتشهب ،  نانز  ( 932)

 . دننک

(933) ًابارتَا ًابُرُع  دنراد .  اهنآ  اب  یّنس  بسانت  مه  دنتسه و  دوخ  نارهوش  قشاع  مه  نانز ،  نآ 

نانآ دزن  نارسمه  تقو  ره  و  ( 934  ) نُونکَملا ُِؤل  ُؤللا  ِلاَثمَاک  ٌنیِع  ٌروُح  َو  دنتسه ،  هدروخن  تسد  ابیز و  ؤل  ؤل  نوچمه  نارسمه  نآ 
(935) ًاراکبَا َّنُهانلَعَجَف  دنبای .  یم  هرکاب  ار  اهنآ  دنیآ ،  یم 

َمل تسا .  هدزن  تسد  يدحا  نارـسمه  نیا  هب  و  ( 936) ابارتَا َبِعاوَکَو  تسا ،  هدیسر  هزات  هتشاد و  یمک  یگدمآرب  نانز  نآ  ناتـسپ 
(937) ّناج مُهَلبَق َو ال  ٌسنِا  َّنُهثِمطَی 

هب دـنرظتنم ،  اه  همیخ  رد  هک  ییاه  هیروح  ( 938  ) مایِخلا ِیف  ٌتاروُصقَم  ٌروُح  لذتبم .  هن  دنتـسه ،  فیفع  ظوفحم و  نارـسمه  نیا 
رظن زا  میرذـگب  هک  يرهاظ  ياه  ییابیز  همه  زا  ( 939) ُناجرَملاَو ُتُوقایلا  َّنُهَّنَاک  دنناجرم ،  توقای و  ایوگ  هک  دنتـسه  ابیز  يردـق 

دنکاپ فعض  هطقن  فارحنا و  یجک و  هنوگ  ره  زا  دنتسه و  نایتشهب  تشهب و  قیال  تالامک 
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(940  ) هَرَّهَطُم ٌجاوزَا  اَهِیف  مَُهل  . 

یم رفن  دـص  هزادـنا  هب  یبایماک ،  رد  ناسنا  یندـب  ناوت  تمایق  رد  هک  میناوخ  یم  ثیدـح  رد  اذـل  تسا و  دایز  اه  هیروح  نیا  ددـع 
 . دوش

َذَّذَـلَت ام  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد  هکنانچ  دـنراد ،  هک  تسا  یتّیمها  رطاخ  هب  میتفگ ،  نخـس  رتشیب  یتشهب  نانز  هراـبرد  هکنیا  ّتلع 
نارـسمه زا  یبایماک  ترخآ ،  ایند و  رد  يّداـم  ياـه  تمعن  نیرتهب  ( 941) ِنلا ءاسّ ِهَّذـَل  نِم  مَُهل  َرَثکَا  ٍهَّذَِـلب  ِهَرِخ  الاَو  اینُّدـلا  ِیف  ُساّنلا 

 . تسا نتفرگ  رارق  ادخ  نخس  فرط  ادخ و  ناوضر  یّلجت و  يونعم ،  تّذل  نیرتهب  هک  هنوگ  نامه  تسابیز . 

هتخادگ ّزلف  نوچمه  یعیام  دنبلط  یم  یبآ  دنوش و  یم  هنشت  هاگ  ره  هک  اجک  نایخزود  ياه  هجنکـش  نآ  اجک و  تمعن  نیا  یتسار 
(942) َهوُجُولا يِوشَی  ِلهُملاک  ٍءاِمب  اُوثاُغی  دنک ،  یم  نایرب  ار  نانآ  تروص  تسوپ  هک  دوش  یم  هداد  نانآ  هب 

رگید ياه  هنومن 

مه قـح  تسا و  هنیمز  نیا  رد  هیآ  رازه  زا  شیب  تسا و  هدرکن  راذـگورف  يزیچ  تماـیق  هلءاـسم  رد  نآرق  میتـفگ  هـک  هنوـگ  ناـمه 
نایب رد  اذـل  تسه ،  مه  ناهج  نیا  یگدـنز  هدـننک  نییعت  نآ  هب  نامیا  تساجنآ و  رد  اه  ناـسنا  يدـبا  یگدـنز  اریز  تسا ،  نیمه 

ار نآ  زا  هنومن  دنچ  مه  زاب  هک  تسا  يدایز  تایآ  تسا ،  تیبرت  هلیـسو  نیرت  يوق  دیما و  میب و  لماع  هک  تشهب  خزود و  فاصوا 
 : مینک یم  نایب 

(943  ) هَعُوفرَم ٍرُرُس  اهِیف  تسا .  هدش  هداد  رارق  یلاع  دنلب و  ياه  تخت  تشهب  رد 

الط و زا  ابیز  ياه  فرظ  اجنآ  رد 
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(944  ) هَعوُضوَم ٍباوکَاو  تسا .  هدش  هدیچ  هرقن 

(945  ) هَفوُفصَم ُقِراُمنَو  تسا .  هدش  هدراذگ  یصوصخم  وحن  هب  مه  رانک  رد  اه  هاگ  هیکت  یتشپ و  تشهب  رد 

(946  ) هَثُوثبَم ُِّیبارَز  َو  تسا .  هدش  هدرتسگ  یلاع  رایسب  ياهشرف  اجنآ  رد 

تَّلِلُذ و  دوش ،  یم  کیدزن  اهنآ  هدارا  هب  رایتخا و  رد  هویم  ياه  هخاش  اریز  دـنرادن ،  مه  ندـیچ  تمحز  اه  هویم  زا  ندرب  هرهب  يارب 
ناشرایتخا رد  نانآ و  هدارا  هب  اه  هخاش  ناشیا و  ریخـست  رد  اه  هویم  دنـشاب  هدـیباوخ  ای  هتـسشن  ای  هداتـسیا  رگا  ( 947) ًالِیلذَت اُهفوُطق 

 . تسا

 ، دناوخ یم  ریبک  کلم  ار  تشهب  یلو  تسا ،  هدـش  ریبعت  اهب  مک  يالاک  هب  ناتخرد ،  اه ،  ندـعم  اهایرد ،  همه  نآ  اب  ایند  نآرق  رد 
یگرزب یهاشداپ  کلم و  اه و  تمعن  ینک  هاگن  تشهب  هب  هک  یماگنه  ربمایپ !  يا  ( 948) ًاریبَک ًاکُلم  ًامیِعَن َو  َتیءار  َّمَث  َتیءار  اِذاَو 

 . دید یهاوخ  ار 

تـشهب لها  نتفرگ  رارق  مه  يوربور  هلءاسم  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  نآ  زا  نآرق  رد  اـهراب  هک  اـه  تمعن  رگید  ياـه  هنومن  زا 
هَنوُضوَم ٍرُرُـس  یلع  دننیب ،  یم  ار  رگیدمه  دـنا ،  هداد  هیکت  هک  تحارتسا  لاح  رد  هک  تسا  يروط  نانآ  هاگیاج  اه و  تخت  تسا ، 

رگیدکی و ربارب  رد  هک  یلاح  رد  دـننز  یم  هیکت  هدـش  هتخاس  هتفاب و  هرقن  الط و  زا  هک  ییاه  تخت  رب  ( 949) َنیِلباقَتُم اهیَلَع  َنِیئِکَّتُم 
 . دنرب یم  اه  تّذل  مهب  سنُا  اه و  هاگیاج  اه و  تمعن  ندید  زا 

يونعم ياه  تّذل 

زا تشهب  ياه  تمعن  زا  هچنآ  نونکات 
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ذئاذل اهنآ  همه  زا  رت  مهم  یلو  دوب ،  نآ  يّدام  ذئاذل  زا  يا  هشوگ  میتفگ  رـسمه و . . .  یندیـشونو و  اذغ  تخت و  اوه و  غاب و  لیبق 
 . تسا يونعم  یحور و 

تحاران وا  زا  مدرم  دـشاب ،  هتـشاد  هنیک  دـشاب ،  دوسح  یلو  دـشاب ،  رادروخرب  يّدام  ياه  تّذـل  مامت  زا  یـسک  رگا  اـیند  نیمه  رد 
گرزب ياـه  تمعن  زا  یکی  نوچ  دوش ،  یم  رهز  وا  يارب  اـه  تّذـل  ماـمت  تروـص  نیا  رد  دـنک ،  یمن  مالـس  وا  هب  یـسک  دنـشاب ، 

لخب نآ  رد  هک  ینارون  لد  یتسار  تسا ،  لد  يافص  تمعن  تسا ،  ندوب  ادخ  يایلوا  رانک  تمعن  تسا ،  ّتیبوبحم  تمعن  دنوادخ 
 . تسین بکرم و . . .  رسمه ،  غاب ،  خاک ،  اب  هسیاقم  لباق  دشابن ،  نآ  لاثما  ّربکت و  كرش و  دسح ،  ینمشد ،  هنیک ،  ، 

یتمسق هب  ام  تسا و  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  تایآ و  تسا و  يّدام  ياه  تمعن  زا  رتالاب  تشهب  يونعم  ياه  تّذل 
 : مینک یم  هراشا  اهنآ  زا 

(950) ٍّلِغ نِم  مِهِروُدُص  ِیف  ام  اَنعََزنَو  دننک .  یم  یگدنز  ترودک  هنیک و  هنوگره  زا  رود  كاپ و  یبلق  اب  نایتشهب 

(951  ) ِیتَّنَج ِیلُخدا  يِدابِع َو  ِیف  ِیلُخْداَف  دنتسه .  دنوادخ  برق  راوج  رد  ادخ و  نادرم  نایم  رد 

(952) ٍمیِحَر ٍّبَر  نِم  ًالوَق  ٌمالَس  دنک .  یم  هیده  ناشیا  يارب  مالس  مایپ  دنوادخ 

ُهَِکئالَملاَو دنیوگ .  یم  کیربت  هدش و  دراو  نانآ  رب  وس  ره  زا  ناگتشرف 
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(953  ) ُمترَبَص اِمب  مُکیَلَع  ٌمالَس  ٍباب  ِّلُک  نِم  مِهیَلَع  َنُولُخدَی 

(954) َنیَِملاعلا ِّبَر  ِهِّللُدمَحلا  ِنءا  مُهاوعَد  ُرِخآَو  دننک .  یم  رکش  ناج  قمع  زا  هتفرگ و  ار  ناشدوجو  مامت  ادخ  هب  قشع 

 ، دراد تّذل  بلق  روضح  اب  تاجانم  دراد ،  تّذل  نآ  ندیمهف  یملع و  لئاسم  ّلح  تسا ،  رایسب  يونعم  تاّذل  ایند  نیمه  رد  يرآ ، 
تّذل ناگرزب  رانک  رد  نتفرگ  سکع  هک  دوش  یم  هدهاشم  یهاگ  دراد ،  تّذل  ناگرزب  یگیاسمه  دراد ،  تّذـل  ناگرزب  اب  وگتفگ 

وا ناگتشرف  یهلا و  سّدقم  تاذ  زا  مالس  مایپ  سپ  دشاب ،  هتشاد  تّذل  اه  هناخ  يراوجمه  سکع و  رد  ندوب  مه  رانک  یتقو  دراد ، 
 ! تشاد دهاوخ  یتّذل  هچ  یهلا ،  يایلوا  ناماما و  ناربمایپ و  اب  ینیشن  مه  و 

امـش و هب  تبـسن  نم  ّتبحم  نامه  اه  یبایماک  اه و  تمعن  همه  زا  رتالاب  دـیامرف : یم  نایتشهب  هب  دـنوادخ  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد 
تیاضر و ( 956) ُمیِظَعلا ُزوَفلا  وُه  کـِلَذ  ُرَبـکَا  ِهّللا  َنِم  ٌناوضِر  َو  میناوخ :  یم  نآرق  رد  هکناـنچ  ( 955  . ) تسامـش زا  نم  تیاضر 

 . تسا گرزب  يراگتسر  زوف و  نامه  نیاو  تسا  رتگرزب  نآ  ياه  تمعن  تشهب و  زا  بتارم  هب  نایتشهب  زا  دنوادخ  يدونشخ 

 ، تشهب ياه  تمعن  نیرتدنـسپ  لد  نیرتذیذل و  ( 957) ِهِّللُّبُحلاَو ِهّللاُّبُح  ُهََّذلءا  ِهَّنَجلا و  ِیف  یَـش ٍء  ُبَیطَا  ّنِا  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد 
 . تسا دنوادخ  يارب  نتشاد  تسود  دنوادخ و  ّتبحم 

غاب رد  اوقتاب  دارفا  ٍرِدَتقُم  ٍکِیلَم  َدنِع  ٍقدِص  ِدَعقَم  ِیف  ٍرَهَن  ٍتاّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِا  میناوخ :  یم  رمق  هروس  رخآ  تایآ  رد 
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یم یگدنز  هدیدنـسپ  یهاگیاج  تسین ) ،  نآ  رد  یفالخ  بذک و  وغل و  هک  یهاگیاج   ، ) قدص هاگیاج  رد  اهرهن و  تشهب و  ياه 
 . رداق دنوادخ  هاگشیپ  رد  مه  نآ  دننک ، 

لاح ره  رد  ام  هچرگ  درک ،  فیـصوت  نایب و  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  دـنوادخ ،  صوصخم  تمحر  رانک  رد  یگدـنز  هلءاـسم 
هناخ رد  ناـسنا  یهاـگ  هکناـنچ  تسا ،  رادروخرب  یّـصاخ  یگژیو  زا  تسا  تماـیق  رد  هک  يروضح  یلو  میتسه ،  ادـخ  روضح  رد 
قرف اهنآ  تفارش  اّما  تسادخ ،  ِنآ  زا  اه  ناکم  همه  مارحلادجسم ،  هّکم و  رد  یهاگ  دجسم ،  رد  یهاگ  دناوخ ،  یم  زامن  شدوخ 

 . دراد

ار ام  یهاگ  دروایب ،  اذغ  ام  يارب  هک  دنک  یم  شرافس  شورف  اذغ  هب  یهاگ  مینک ،  هیهت  اذغ  ام  ات  دتسرف  یم  یلوپ  یـصخش  یهاگ 
اذغ ار  ام  فرظ  شدوخ  تسد  اب  یهاگ  دهد ،  یم  اذغ  دناشن و  یم  شدوخ  رانک  رد  ار  ام  یهاگ  دهدب ،  اذغ  ات  درب  یم  شلزنم  هب 

یناسراذغ رد  وا  ّتبحم  فطل و  بتارم  یلو  هداد ،  اذغ  ام  هب  وا  تروص  ره  رد  دراذـگ ،  یم  ام  ناهد  هب  ار  اذـغ  یهاگ  دـنک و  یم 
 . دراد قرف  مه  اب  اه 

 ، تسا يرگید  زیچ  روضح  ماقم و  هنحص و  تمایق  رد  اما  میتسه ،  وا  ياه  تمعن  هرفس  رس  رد  وا و  روضح  رد  ترخآ  ایند و  رد  ام 
زا ناشراگدرورپ  تمایق  رد  ( 958) ًاروُهَط ًابارَش  مُهُّبَر  مُهاقَس  َو 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دناشون یم  نانآ  هب  كاپ  بارش 

هلمج زا  ینزُحو  مغ  چیه  نتـشادن  نینچمه  تسا و  يونعم  تّذل  نیرتهب  اه ،  تنایخو  غورد  وغل ،  هانگ ،  ياضف  زا  ندوب  رود  نیمه 
اَّنَع َبَهذَا  يذـّلا  ِهِّللُدـمَحلءا  دـنیوگ : یمو  دـننک  یم  رکـش  ار  ادـخ  هدرک و  فارتـعا  نآ  هـب  تـشهب  لـها  هـک  تـسا  ییاـه  تـمعن 

 . دومرف دراو  تشهب  هب  دیناهر و  اه  نزح  زا  ار  ام  هک  رکش  ار  ادخ  ( 959) َنَزَحلا

یم قحلم  مهب  زین  اجنآ  رد  دندوب ،  مه  اب  ایند  رد  هک  یناراکوکین  نم و  ؤم  ناگتـسب  هک  تسا  نآ  یحور  ياه  تمعن  زا  رگید  یکی 
هب دنشاب ) ،  هدیسرن  دوخ  ناردپ  هجرد  هب  هچرگ   ) دنشاب نامیا  طخ  رد  هک  ار  ناراکوکین  هیّرذ  ام  ( 960  ) مُهَتَّیِّرُذ مِِهبانقَحلَا  دنوش ، 

(961  . ) دنشاب هتشاد  يرتشیب  تّذل  مه  رانک  رد  ات  مینک  یم  قحلم  نانآ  هب  ناردپ  رتشیب  تّذل  رطاخ 

تبرغ و هلءاـسم  رگید  دـنریگ  یم  لزنم  مه  راـنک  رد  هک  نیمه  دـننک ،  یم  ترجه  يروشک  اـی  يرهـش  هب  هک  ینارجاـهم  هکناـنچ 
دوخ ناگیاسمه  ای  نایرهشمه  زا  یکی  هک  نیمه  ترفاسم  رد  ناسنا  ای  دنتسه ،  ناشدوخ  رهش  رد  ایوگ  هدرک و  شومارف  ار  ترجه 

 . تسا يونعم  یفطاع و  یحور و  تّذل  عون  کی  دوخ  نیا  هک  درب  یم  تّذل  هدش و  لاحشوخ  دید  ار 

مُُکیعَـس َناـکَو  ًءازَج  مَُکل  َناـک  اذَـه  َّنِا  دـیامرف : یم  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک  تـسآ  نآ  تـشهب  لـها  هـب  یهلا  فاـطلا  زا  رگید  یکی 
يازج هک  یتروص  رد  تسا .  ناتدوخ  شالت  یعس و  رجا  راک و  شاداپ  اه  تمعن  نیا  ( 962) ًاروُکشَم
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همه ام  قیفوت  ناج و  لام و  اریز  تسین ،  همه  نیا  نآ  لاثما  قافنا و  جـح و  هزور و  زور  دـنچ  زامن و  تعکر  دـنچ  کین و  ياهراک 
یم ادخ  زا  همه  نآ  حلاصم  هرجنپ و  رد و  چگ ،  نامیـس ،  نهآ ،  رجآ ،  هک  تسا  ینامتخاس  نوچمه  ام  تادابع  تسا ،  دنوادخ  زا 

 . دوش یم  هدنمرش  فطل  همه  نیا  ربارب  رد  ناسنا  یتسار  درخب !  ام  زا  ربارب  دنچ  تمیق  هب  ار  هناخ  وا  لاح  نیع  رد  یلو  دشاب ، 

نیـشام هداد و  دای  یگدننار  وا  هب  سپـس  دیدرک ،  دازآ  ار و  وا  هداد و  تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  يدنبرد  هانپ و  یب  ناسنا  دینک  ضرف 
راک و يدازآ و  تاجن و  هک  وا  یلو  دـیدرک ،  هیهت  مه  نکـسم  رـسمه و  وا  يارب  دـیتشاذگ و  شرایتخا  رد  راک  يارب  مه  ار  ییابیز 

هیارک مه  زاب  تاقالم  نیمه  رطاخب  امـش  دعب  دیایب ،  امـش  ندـید  هب  رّکـشت  يارب  هاگیب  هاگ و  دـناد  یم  امـش  زا  ار  شدوخ  یگدـنز 
 . دهد یم  تسد  یلاح  هچ  یگدنمرش  زج  وا  هب  اجنیا  رد  دیهدب ،  وا  هب  ربارب  دنچ  ار  نیزنب  لوپ  نیشام و 

زا شیب  ادـخ  فطل  نم و  لیثمت  نم و  قرف  رب  كاخ  يولوم :  لوق  هب  تساـسران ،  هاـتوک و  اـهلاثم  نیا  ماـمت  هک  تسین  یّکـش  هّتبلا 
 . ییاین فصو  رد  وت  هک  نتفگ  وت  فصو  ناوتن  تسا ،  ندرک  فیصوت  فصو و 

ربارب و دصتفه  ات  ربارب  هد  هب  ار  ام  راک  وا 
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(963) اِهلاثمَا ُرشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَحلِاب  َءاَج  نَم  دهد ،  یم  شاداپ  رتشیب 

(964  ) هَرَی ًاریَخ  ٍهَّرَذ  َلاقثِم  لَمعَی  نَمَف  دریذپ ،  یم  مه  ار  ام  مک  راک  وا 

نِم ٌصقَن  وءا  ٌلَلَخ  اَهِیف  َناک  نِا  یِهِلا  میناوخ :  یم  زامن  زا  دـعب  ياعد  رد  هکناـنچ  دـنک ،  یم  لوبق  مه  ار  بویعم  صقاـن و  راـک  وا 
صقن و نم  زامن  دوجـس  عوکر و  رد  هاـگره  ایادـخ !  ( 965) ِنارفُغلا ِلوبَقلِاب و  َّیلَع  لَّضَفَت  ِینذِـخا و  ُؤتالَف  اهِدوُجُـس  وءا  اـهِعوکُر 

 . هد رارق  ترفغم  فطل و  دروم  ارم  ریذپب و  ار  مزامن  هتفرگ و  هدیدان  تسا ،  یبیع 

(966) َحِیبَقلا َرَتَسَو  َلیِمَجلا  َرَهظَا  نَم  ای  دناشوپ .  یم  ار  اه  یتشز  یلو  دنک ،  یم  راکشآ  نارگید  يارب  ار  ام  يابیز  ياهراک  وا 

تشهب تاجرد 

تسا رارقتسا  يانعم  هب  ندَع  هملک  هدش ،  ریبعت  ( 968) ِسوَدرِفلا ُتاّنَج  و  ( 967) ٍندَـع ُتاّنَج  لیبق  زا  یتاملک  هب  تشهب  زا  نآرق  رد 
اه غاب  مامت  يایازم  هک  يا  هنوگ  هب  گرزب  رایسب  ياه  غاب  هب  سودرف  تسا ،  هتفای  رارقتـسا  نآ  رد  يریاخذ  هک  ییاج  ینعی  ندعم  ، 

 . دوش یم  هتفگ  دراد  ار 

رد تسا و  سودرف  تشهب  هـّلق  تـسا و  يا  هـّلق  يزیچ  ره  يارب  ُسوَدرِفلا  ِهَّنَجلا  ُهَورَذ  ٌهَورَذ و  یَـش ٍء  ِّلُِـکل  میناوـخ  یم  ثیدـح  رد 
نآ هطقن  نیرتدنلب  رد  تشهب و  طسو  سودرف  هک  اریز  دینک ،  وزرآ  سودرف  دـیتساوخ  يزیچ  دـنوادخ  زا  هاگره  هک  هدـمآ  تایاور 

(969  . ) دریگ یم  همشچرس  اجنآ  زا  تشهب  ياهرهن  مامت  دراد و  رارق 

رگیدمه ادخ  هار  رد  ادخ و  رطاخ  هب  هک  یناسک  تسا :  هدش  لقن  تایاور  رد 
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(970  . ) دریگ یم  رارق  ناشرایتخا  رد  رازهداتفه  دادعت  هب  یصوصخم  ياه  خاک  دنورب ،  رگیدکی  ندید  هب  ای  دنرادب و  تسود  ار 

 ، بجر هام  ناراد  هزور  دـنا ،  هدرک  لّمحت  هدـید و  اه  یتخـس  یگدـنز  رد  هک  یناـسک  نازیخرحـس و  يارب  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
ررـض رب  دنرـضاح  یّتـح  هک  يدارفا  دنـشاب ،  هتـشادن  ینابزدـب  شین و  وگتفگ  رد  هک  یناـسک  ناگدـننک ،  ماـعطا  لداـع ،  ناربـهر 

دنزرف نز و  یگدـنز  نیمءات  رطاخ  هب  هک  یناسک  اـی  دنـشاب و  ندرک  مالـس  محر و  هلـص  راـثیا و  لـها  دـنریذپب و  ار  قح  ناـشدوخ 
(971  ) تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  يا  هژیو  تاجرد  اه و  غاب  اـه و  خاـک  ناـنآ  همه  يارب  دـننک ،  یم  لّـمحت  ار  یگدـنز  تالکـشم 

(972) اولِمَع اّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِکل  َو  دیامرف : یم  نآرق  هکنانچ 

تشهب ياهدیلک 

 . ربص  1

رطاخ هب  ُمترَبَص  اِمب  مُکیَلَع  ٌمالَـس  دـیامرف : یم  اهنآ  نایاپ  رد  یلو  هدرک ،  لقن  لامک  عون  دـنچ  بابلالاولوا  حدـم  رد  نآرق  هکنیا  اب 
نایتشهب رب  وس  ره  زا  ناگتـشرف  دنتـشاد ،  قح  هار  رد  تالکـشم  لّمحت  تادابع و  ماجنا  ربارب  رد  ایند  رد  نانآ  هک  يراکتـشپو  ربص 

(973  . ) دننک یم  مالس  هدش و  دراو 

نایاپ رد  درامـش ،  یمرب  ار  يدایز  فاصوا  هدرک و  میـسرت  ار  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  زا  ییامیـس  هک  ناقرف  هروس  رخاوا  رد  نینچمه 
 . دندرک ربص  اریز  تسا ،  تشهب  ياه  هفرغ  اهنیا  شاداپ  ( 974) اورَبَص اِمب  َهَفرُغلا  َنوَزُجی  ِکئلُوا  دیامرف : یم 

مهیلع هّللا  تاولص   ) نانآ همداخ  هضف  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح  ادخ  يایلوا  هرابرد  هک  هنوگ  نامه 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


راـثیا نینچ  نیا  هدرک و  راـطفا  بآ  اـب  هداد و  ریـسا  میتـی و  نیکـسم و  هب  یپ  رد  یپ  بش  هس  ار  دوـخ  راـطفا  ياذـغ  هـک  نـیعمجا ) 
(976) ًاریِرَح ًهَّنَج َو  اورَبَص  اِمب  مُهازَجَو  میناوخ :  یم  ( 975) دندومن

رد رـس  هلزنم  هب  ربص  هک  هدمآ  ثیدح  رد  اریز  دوش ،  یم  ّقفوم  مه  اوقت  حلاص و  لمع  نامیا و  رد  ناسنا  دشاب  رگا  راکتـشپ  ربص و 
زا لبق  لماع و  نیلّوا  ار  ربص  رگا  اذل  دوب و  دهاوخ  ماود  یب  مه  حلاص  لمع  لزلزتم و  مه  نامیا  دـشابن  رگا  هک  ( 977  ، ) تسا ندب 

 . میا هتفرن  يرود  ياج  میدرک ،  نایب  اوقت  لمع و  نامیا و 

 . حلاص لمع  نامیا و   2

هداد ماجنا  حلاص  لمع  بوخ و  ياهراک  هدروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  تسا  یناسک  شاداپ  تشهب  هک  تسا  هدـمآ  يرایـسب  تایآ  رد 
(978  . ) دنا

 . اوقت  3

اه هرهب  نآ  يراج  ياه  همـشچ  زا  تشهب و  رد  هک  دنتـسه  اوقت  اب  دارفا  اهنت  ( 979) ٍنویُع ٍتاّنَج َو  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنِا  دـیامرف : یم  نآرق 
 . دنرب یم 

 . ربمایپ ادخ و  نامرف  زا  يوریپ   4

نامرف وا و  نوناق  وریپ  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ( 980) ُراهنَالا اَِهتحَت  نِم  يِرجَت  ٍتاّنَج  ُهلِخُدی  َُهلوسَرَو  َهّللا  ِعُِطی  نَمَو  دیامرف : یم  نآرق 
هیآ نیرخآ  رد  نینچمه  تسا .  يراج  بآ  ياهرهن  شناـتخرد  ياـپ  رد  هک  یتشهب  نآ  دـنک ،  یم  دراو  تشهب  هب  دنـشاب  شربماـیپ 

ربارب رد  ادـخ  رهق  زا  هک  تسا  یناـسک  يارب  تشهب  نیا  هَّبَر  َیِـشَخ  نَِمل  کـِلَذ  دـیامرف : یم  درب  یم  ار  تشهب  ماـن  هـک  هـنّیب  هروـس 
 . دنسارهب تافّلخت 

 . ادخ هار  رد  نارجاهم  نویبالقنا و   5

یم نآرق  دنـشاب .  یم  ادـخ  هار  رد  ناگراوآ  نارجاهم و  صلاخ و  قداـص و  نویبـالقنا  دـنوش ،  یم  تشهب  دراو  هک  يرگید  هورگ 
يِرجَت ٍتاّنَج  مُهَّنَلِخدُال  ِیَـس َو  مِِهتائّ مُهنَع  َّنَرِّفَکُال  اُوِلُتق  اُولَتاق َو  ِیلِیبَس و  یف  اوُذُوا  مِهِراید و  نِم  اوُجِرُخا  اورَجاه َو  َنیِذَّلاَـف  دـیامرف :

هتـساخرب و گنج  هب  ادـخ  نانمـشد  اب  دـندش و  ّتیذا  ادـخ  هار  رد  هک  يا  هدیـشک  رازآ  هراوآ و  نارجاهم  ( 981) ُراهنَالا اَِهتحَت  نِم 
 . مینک یم  دراو  دراد  اهرابیوج  اه و  غاب  هک  یتشهب  هب  هدیشخب و  ار  ناشناهانگ  ام  انامه  دندش ،  دیهش 

 . كاپ حور   6

ناسنا درد  هب  دـنزرف  لام و  هک  يزور  ( 982) ٍمِیلَـس ٍبلَِقب  َهّللا  یَتَا  نَم  ِّالا  َنُوَنب  ٌلام و ال  ُعَفنَیـال  َموَی  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  نآرق 
 . تسا میلس  بلق  وا  تاجن  هلیسو  اهنت  دروخ و  یمن 

 ، میلـس بلق  ینعی  تسا ،  مزال  اهنآ  زا  يرود  نآ و  ياه  يرامیب  تخانـش  ادتبا  كاپ ،  حور  ملاس و  بلق  تخانـش  ییانـشآ و  يارب 
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یف هلمج  اب  ناریگ  هناهب  نانار و  توهـش  ناقفانم و  هرابرد  نآرق  اذـل  تسا .  یناـسفن  ضارما  سفن و  اـب  هزراـبم  ربکا و  داـهج  هرمث 
 . تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  نانآ  ملاس  بلق  نتشادن  زا  ( 983) ٌضَرَم مِِهبُوُلق 

اه و کش  اهدـسح و  اه ،  یهاوخدوخ  اه ،  تواسق  اـه ،  هنیک  عاونا  دـنک و  یم  هیکت  ادـخ  ریغ  هب  تسین و  ادـخ  میلـست  هک  یحور 
یب هزرابم  کی  رد  دیاب  دنور  تشهب  هب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  تسین ،  ملاس  دریذپ  یم  دوخ  رد  ار  اه و . . .  كرش 
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هک یناسک  يارب  نآرق  دنـشاب ،  الاو  يا  هتخاسدوخ  دنزاس و  رود  اه  یگدولآ  همه  زا  ار  دوخ  حور  دنیآرب و  دوخ  ياهـسوه  اب  ناما 
يدارفا يارب  تشهب  ( 984) ٍبِینُم ٍبلَِقب  َءاج  َو  دـیامرف : یم  هک  اجنآ  دراد ،  یلاـع  رایـسب  دومنهر  کـی  دنتـسه ،  ضارما  نیا  ياراد 

 . تسا تشهب  هب  ناشندش  کیدزن  لماع  هک  دنراد  يا  هبانا  هبوت و  تلاح  هک  نانآ  دنشاب  هبوت  لها  هک  تسا 

 . ددرگرب هدرک و  هبوت  دش  فرحنم  رگا  هک  یحور  بلق و  ای  تسا و  ملاس  حور  بلق و  ای  ندش ،  یتشهب  لماع  نیاربانب 

 . هداوناخ تیبرت  هب  هجوت   7

ٍضَعب یلَع  مُهـُـضَعب  َلَـبقَا  َو  دــننک ،  یم  لا  ؤـس  رگیدــکی  زا  دوـخ  نـتفر  تـشهب  لـیلد  هراــبرد  ناــیتشهب  میناوـخ :  یم  نآرق  رد 
میدیسرت یم  میتشاد و  لماک  هّجوت  دوخ  دالوا  هداوناخ و  تیبرت  رادرک و  راتفر و  هرابرد  ام  دنیوگ : یم  خساپ  رد  و  ( 985) َنُوَلئاسَتَی

 . میدرک تیبرت  یبوخ  نادنزرف  هّجوت ،  هظعوم و  قالخا و  اب  اذلو  دنوش ،  هدیـشک  یلمع  ای  يرکف  يور  جک  فارحنا و  هب  ادابم  هک 
(987) َنیقِفشُم اِنلهَا  یف  ُلبَق  اّنُک  ّانِا  اُولاق  ( 986)

 . تداهش داهج و   8

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هکنانچ  تسا ،  تشهب  لها  دوش ،  فرـص  ادـخ  هار  رد  داهج  رد  ناسنا  رمع  ياه  تصرف  نیرخآ  رگا 
نایاپ زا  رتش  ریش  ندیشود  ردق  هب  هک  یـسک  ( 988) َهَّنَجلا َلَخَد  ٍهَقان  ِقاوَف  َردَـق  ول  هّللا و  ِلیبس  یف  ٍداـهِِجب  َُهل  َمَتَخ  نَم  دـندومرف : هلآ 

 . تسا یتشهب  دور  هّللاءاقل  هب  داهج  اب  فرص و  داهج  رد  شرمع 

تـشهب مینادب  ام ،  زا  کی  ره  تشونرـس  نیا  ام و  نیا  دیئامرف ،  هعلاطم  ار  تشهب  خزود و  شخب  ود  رگید  راب  کی  زیزع !  هدنناوخ 
زاب همه  يارب  مه  هبوت  هار  تسا ،  مّدقم  وا  رهق  رب  ادـخ  فطل  مه  تسا و  رتشیب  تشهب  ياهرد  مه  اریز  تسین ،  لکـشم  یلیخ  نتفر 

 . تسا

شیب یتفر  دمآ و  کی  یبآ و  رتیل  دنچ  ینان و  همقل  دنچ  دشاب ، ) رگا   ) تسه هک  رگید  زور  دنچ  نیا  هدش و  مامت  ام  رمع  زا  یشخب 
رمع یقاب  هدوبن ،  رتشیب  یباوخ  دننام  مینک  هاگن  دوخ  هتشذگ  هب  رگا  تسین ، 
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خن دـنچ  دوز  ای  رید  دـنوج ،  یم  ار  ام  رمع  باـنط  ًاـمئاد  زور ) بش و   ) دیفـس هایـس و  شوم  ود  نیا  درذـگ ،  یم  دوز  روطنیمه  مه 
 . میوش یم  هناور  تشهب  يوس  هب  ای  میتفا و  یم  خزود  رعق  هب  ای  میوش ،  یم  اهر  ام  هدیوج و  رگید 

نآ هدـنخ  هقیقد  کی  دزرا ،  یمن  شقارف  یخلت  اب  نآ  یبایماک  تّذـل  تسافو ،  یب  تسا ،  تناما  تسا ،  رذـگ  دوز  تسا ،  مک  ایند 
مدرم هک  یماگنه  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  یکی  دـنک ،  یمن  راکنا  ار  گرم  سک  چـیه  تسا ،  هیرگ  اه  تعاس  اـب  طولخم 

لد لّوا  زا  ناسنا  هک  تسا  بوخ  هچ  تسا  نیا  شرخآ  هک  ییایند  دومرف : دندوب ،  يا  هدرم  رب  نتخیر  كاخ  ندرک و  نفد  لوغـشم 
 . دشاب نآ  رکف  هب  ناسنا  هک  تسا  بوخ  هچ  تسا  ربق  شلّوا  هک  یتمایق  ددنبن و  وا  هب 

و میدرکن ؟  كـاله  ار  دـندوب  رت  يوق  امـش  زا  یّتح  هک  ییاـه  تّما  دارفا و  امـش  زا  لـبق  اـم  اـیآ  هک  دـهد  یم  رادـشه  اـهراب  نآرق 
 . دنتفر دنتشاد  هک  یتوربج  تردق و  نآ  اب  همه  نارگمتس ؟  ناهاش و  دنتسه  اجک  دنز : یم  دایرف  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ره ام  دـنتفر و  همه  تشاد ،  میهاوخن  نوعرف  زا  رتشیب  میـشاب  هتـشاد  روز  هچ  ره  نوراق و  زا  رتشیب  مینک  عمج  ار  ایند  لام  هچ  ره  اـم 
هک یتشهب  زا  تسا  بّجعت  هک  هدمآ  ثیدح  رد  میوش ،  یم  کیدزن  گرم  هب  مدق  کی  هقیقد 
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 . دنلفاغ نآ  نایرارف  هک  یخزود  زا  باوخ و  نآ  نابلطواد 

داعم هلئسم  هب  رتشیب  نانآ  ياهاعد  ناموصعم و  نانخـس  رد  ارچ  تسا ،  داعم  هرابرد  نآرق  هیآ  رازه  زا  شیب  ارچ  هک  مینک  رکف  یمک 
؟  تساوقت لمع  یلوبق  كالم  اهنت  ارچ  هدش ،  اوقت  هب  شرافس  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياه  هبطخ  رثکا  ارچ  و  تسا ؟  هدش  هجوت 

؟  مییوگب ار  ِنیِّدلا  ِموَی  ِِکلام  هلمج  دیاب  زامن  رد  زور  ره  ارچ  و  دوش ؟  یمن  لوبق  اوقت  یب  دارفا  لمع  ارچ  و 

یلع ترضح  ارچ  دنتفر ،  یم  شوه  زا  ات  دندرک  یم  رارکت  ار  نیِّدلا  ِموَی  ِِکلام  هلمج  ردق  نآ  زامن  رد  مالّـسلا  مهیلعام  ناماما  ارچ 
رد مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  دنزیر ،  یم  کشا  ردق  نآ  اه  تاجانم  رد  مالّـسلا  هیلعداجـس  ماما  لیمک و  ياعد  رد  مالّـسلا  هیلع 

نیا هک  تسا  ربخ  هچ  رگم  دوش ،  یم  رتراوگرزب  نآ  کشا  زا  نیمز  گیر  هک  دـنک  یم  هیرگ  يردـقب  هفرع  زور  رد  تافرع  ناـبایب 
؟  دنراد اه  هیرگ  اه و  هلان  ناماما  ربمایپ و  نآرق و  همه 

هدنخ زا  دیدرک و  یم  هیرگ  رایـسب  دـیتشاد  ربخ  مه  امـش  مناد  یم  تمایق  زا  نم  هچنآ  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
هب تسا  ربخ  هچ  گرم  زا  دعب  هک  دیتسناد  یم  رگا  دندومرف : ای  و  دـیتشاد .  اه  يراز  عّرـضت و  هتفر و  اههوک  هب  دـیتساک و  یم  دوخ 

 . دیدروخ یمن  اذغ  تّذل ،  رطاخ 

 ، میرادن نیقی  اّما  میراد ،  داعم  هب  ملع  هک  تسا  نیا  ام  بیع 
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رواب زونه  نوچ  اّما  دنمهف ،  یم  همه  دهد و  یم  ربخ  ار  دوخ  يادرف  يراکهدب  هداوناخ  مامت  هب  دـیآ  یم  لزنم  هب  هک  راکهدـب  کی 
رومءام ادرف  هک  تسا  رکف  باذع و  رد  حبـص  ات  ردپ  یلو  دنباوخ ،  یم  هتفر و  رتسب  هب  دنرادن ،  نیقی  ضرق  ییاوسر  هب  دنا و  هدرکن 

ره لقادح  دیاب  میـشاب ،  هتـشاد  رواب  داعم  دروم  رد  نآرق  ياه  هتفگ  هب  رگا  دوش ،  یم  هتخیر  رازاب  رد  نم  يوربآ  دسر و  یم  بلج 
 . میشاب دوخ  تمایق  رکف  هب  يا  هقیقد  دنچ  زور  هنابش 

دهاوخ تیاکش  امـش  ّ ز  هلآ هیلع و  هّللا  يالـص  مرکا  ربمایپ  دش ،  دهاوخ  زاب  مدرم  همه  ربارب  رد  امـش  ياه  هدنورپ  دیوگ : یم  نآرق 
رارسا هتسب و  تاجن  هار  نوگرگد و  اه  هفایق  کیراب و  امش  هار  قیقد و  امـش  باسح  رـضاح و  ادخ  رهق  مّسجم و  امـش  لامعا  درک ، 

لوغـشم تسم و  ناگدـننار ،  یلو  دنـشاب ،  هدز  رطخ  ولبات  رازه  دـیراد ك  غارـس  ار  يا  هّداج  مادـک  دوش ،  یم  فشک و . . .  اـمش 
؟  دنشاب توافت  یب  رادشه  همه  نیا  هب  تبسن  دنهدب و  زاگ  تعرس  هب  دنشاب و  نتسکش  همخت  وگتفگ و 

داعم هب  نداد  هجوت  يارب  يا  هناشن  نامز ،  ره  رد  نازیزع  ییادج  قارف و  تعیبط و  زیئاپ  راهب و  ره  ام ،  يرادـیب  باوخ و  ره  یتسارب 
هدنزاس رایسب  شقن  داعم  دای  هک  میبای  یمرد  رکف  یمک  اب  تسین ؟  یفاک  ام  هجوت  يارب  هناشن  همه  نیا  ایآ  تسا . 
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ار ناراکهانگ  یتبقاعدـب  یتخبدـب و  ّتلع  نآرق  هکنانچ  تسا .  تماـیق  ندرک  شومارف  اـه ،  يدـب  دـسافم و  ماـمت  هشیر  دراد ،  يا 
(989) ِباسِحلا َموَی  اوُسَن  اِمب  دناد . . . .  یم  تمایق  ندرک  شومارف 

یم لُگ  ندرک  وب  دننام  ار  ندرم  دنک و  یم  لح  ار  تالکـشم  مامت  ادـخ ،  یگدـنب  اوقت و  هّجوت و  یمک  هک  مینادـب  مه  ار  نیا  هّتبلا 
تـشهب يداش و  ّتینما و  زور  تمایق  زور  ادخ و  يایلوا  اب  ندش  هیاسمه  ادخ و  فطل  اب  تاقالم  گرم  لّوا  تروص  نآ  رد  دـنک و 

 . نادیم نیا  يوگ و  نیا  کنیا  دوش ،  یم  هنادواج 

تشهب زا  نامورحم 

هک ینامز  رگم  دنور ،  یمن  تشهب  هب  ناکرشم  نارفاک و  ( 990) ِطایِخلا ِّمَس  ِیف  ُلَمَجلا  َِجلَی  یّتَح  َهَّنَجلا  َنُولُخدَیال  دیامرف : یم  نآرق 
یمن در  نزوس  خاروس  زا  رتـش  زگره  اریز  دـش ،  دـنهاوخن  تشهب  دراو  هورگ  ود  نیا  زگره  ینعی  دوش ،  در  نزوس  خاروـس  زا  رتـش 

 . دوش

: دنمورحم تشهب  زا  زین  لیذ  ياه  هورگ  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد  نآ  رب  هوالع 

وخدنت و لیخب ،  زودنا  تورث  راکانزریپ ،  محر ،  عطاق  لیخب ،  راذـگ ،  ّتنم  هدـننک ،  تبیغ  تریغ ،  یب  رمخلا ،  مئاد  نیچ ،  نخس 
تموکح رد  هک  یسک  دنک ،  ّدر  ار  قح  ربهر  ایادخ  قطنم  هک  یسک  دهدن ،  ار  مدرم  قح  هک  یسک  رگمتـس و  روخرپ و  قالخادب ، 

(991  . . . . ) دیامن و هلیح  مدرم  هب 

دولخ یگنادواج و 

دولخ یگنادواج و 

نارومءام ناردـباسح و  ًـالثم  تسا ،  نتفر  نیب  زا  داـسف و  يدوباـن و  رکف  دـناشک ،  یم  یلخت  هب  ار  ینیریـش  ره  هک  یلماوع  زا  یکی 
زا رگید  هظحل  رد  دـنناد  یم  اریز  دـنرب ،  یمن  تّذـل  دـنناخرچ  یم  تسد  رد  ار  لوپ  ناموت  اه  نویلیم  نارازه و  هظحل  ره  هک  کناب 

(992) ٍقاب ِهّللاَدنِع  امو  ُدَـفنَی  مُکَدـنِع  ام  دـیامرف : یم  نآرق  تسا ،  یندـش  مامت  زین  ایند  ياه  تّذـل  مامت  دوش ،  یم  هتفرگ  ناشتـسد 
 . تسا يدبا  تسادخ  دزن  هچنآ  یندش و  دوبان  تسامش  دزن  هچنآ 

 ، تسا يدبا  تشهب  ذئاذل  نکیل  درب ،  یم  نیب  زا  ار  یبایماک  تّذل  قارف  رکف  يرآ ، 
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هدومرف مالعا  تحارـص  اب  ار  اه  باذع  اه و  تمعن  ّتیدـبا  دولخ و  هلءاسم  نایخزود  زا  يرایـسب  نایتشهب و  مامت  هرابرد  نآرق  اهراب 
تسا

دناوت یم  تیاهن  یب  نامز  ات  تسا و  دودحمان  تیاهن و  یب  ادخ  فطل  اریز  تسین ،  يا  ههبـش  چیه  ياج  اه  تمعن  ماود  دولخ و  رد 
 : تسا لّمءات  لباق  لا  ؤسو  هتکن  ود  اهنت  دهد ،  رارق  دوخ  فاطلا  عون  همه  لومشم  ار  نم  ؤم  ياه  ناسنا 

(993) ِضرَالاو ِتاومَّسلا  ِتَماد  ام  هلمج  اهِیف ،  َنیِِدلاخ  هلمج  رانک  رد  خزود ،  لها  هرابرد  مه  تشهب و  لها  هرابرد  مه  هکنیا  لّوا 
نیا اـیآ  تساـپرب ،  یقاـب و  مه  خزود  ياـه  باذـع  تشهب و  ياـه  تمعن  تساـجرباپ ،  نیمز  اـه و  نامـسآ  اـت  ینعی  تسا ،  هدـمآ 

؟  تسین ّتیدودحم 

ياه شخب  رد  هکنانچ   ) ناوارف تایآ  قبط  اریز  تسایند ،  نامسآ  نیمز و  زا  ریغ  تمایق ،  نامسآ  نیمز و  مییوگ :  یم  نآ  خساپ  رد 
هدش و مامت  دیـشروخ  رون  هدنک و  اج  زا  اههوک  دوش ،  یم  ادـیپ  دـیدش  يا  هزرل  نیمز  تمایق  هناتـسآ  رد  میدرک ) ،  هراشا  نیتسخن 

لکش هب  تمایق  رد  نامسآو  نیمز  اّما  دوش ،  یم  نوگرگد  یلکب  دوجوم  ماظن  هدیچیپ و  مه  رد  اه  نامـسآ  هتخیر و  مهرب  ناگراتس 
مهرد یگتخیر و  مـهب  لزلزتو ،  هزرل  یمـسوم ،  يدرـسو  یمرگ  یهاـبتو ،  رییغت  رگید  اـجنآ  دراد ،  یّـصاخ  ماـظنو  تـسا  يرگید 

نیمز و ات  دیوگ : یم  نآرق  هکنیا  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب  تسین ،  راک  رد  یگدیشاپ 
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 . تسا یگنادواج  ّتیدبا و  يانعم  هب  دنرب ،  یم  رسب  اه  تمعن  رد  زین  نایتشهب  مّنهج و  رد  نایخزود  تساپرب  نامسآ 

یمن عطق  هتسسگ و  زگره  هک  تسا  ییاطع  ینعی  ( 994) ذوُذجَم َریَغ  ًءاطَع  میناوخ :  یم  تشهب  فیصوت  رد  هیآ  لابندب  هکنیا  بلاج 
 . دوش

رد دـبا  ات  هانگ ،  لاس  دـنچ  رطاـخ  هب  يدرف  ارچ  دـشاب ؟  هتـشاد  یمئاد  باذـع  هاـنگ ،  هظحل  کـی  ارچ  هک  تسا  نیا  لا  ؤس  نیمّود 
! ؟  دزوسب باذع 

هاگ و اریز  تسین ،  لوبق  لباق  فرح  نیا  اـّما  تسا ،  ندوب  ینـالوط  هکلب  تسین ،  ماود  دولخ  زا  دارم  دـنیوگ : یم  خـساپ  رد  یـضعب 
(995  . ) تسا هدمآ  زین  ًادبا  هملک  نآرق ،  رد  دولخ  هملک  رانک  رد  هاگیب 

ینالف دنیوگ : یم  هکنیا  لثم  دوش .  یم  شوماخ  شتآ  هرخالاب  یلو  دنتـسه ،  مه  اهنآ  تسه  یخزود  ات  دـنیوگ : یم  رگید  یـضعب 
 . دسر یم  نایاپ  هب  ناسنا  رمع  تبقاع  یلو  دنامب ،  نادنز  رد  دیاب  دشاب  هتشاد  سفن  ات  ینعی  تسا ،  مئاد  ینادنز 

ار نآ  ام  دیارگ  یم  یشوماخ  يدرـس و  هب  خزود  هاگره  ( 996) ًاریِعَـس مُهاندِز  تَبَخ  اّملُک  هیآ  لیبق  زا  نآرق  تایآ  اب  زین  نخـس  نیا 
هب ون  تسوپ  ام  دزوس  یم  اه  ناسنا  تسوپ  هاـگره  ( 997) اهَریَغ ادولُج  مُهانلََّدب  مُهدُولُج  تِجِـضَن  امّلک  هیآ  و  میزاس ،  یم  رو  هلعش 

 . تسین راگزاس  میهد ،  یم  نانآ 

رطاخ هب  یهاگ  ایند  نیمه  رد  رگم  دننک ،  یم  شالت  تهج  یب  هدز و  هیجوت  هب  تسد  همه  نیا  يا  هّدع  ارچ  مناد  یمن 
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نایاپ ات  دینک ،  روک  ار  دوخ  مشچ  وقاچ  اب  هظحل  کی  رد  رگا  امـش  الثم  میـشچ ؟  یمن  ار  نآ  باذع  جنر و  اهلاس  یلمع  هقیقد  کی 
یم اـجب  هتـسکشاپ  تسد و  هشیمه  يارب  ار  رفاـسم  نیدـنچ  تلفغ  هظحل  کـی  رد  هدـننار  دـیزوس ،  یم  ییاـنیبان  یتخـس و  رد  رمع 

رد نانآ  دصق  ءوس  ای  هئطوت  ای  مرج  هک  یلاح  رد  دنتـسه  نادنز  دبا  ات  هک  دنروخ  یم  مشچ  هب  یناینادنز  اهروشک  مامت  رد  دراذگ ، 
 . تسا هدوب  هاتوک  یتّدم 

تّیدبا ناشن  لمع ،  مّسجت 

یهلا لدـع  باتک  رد  هک  ار  يرهطم  دیهـش  موحرم  نایب  ام  اجنیا  رد  تسا ،  لمع  مّسجت  هلءاـسم  تماـیق ،  رد  ّتیدـبا  ناـشن  نیرتهب 
 . مینک یم  نایب  نامدوخ  زا  یحیضوت  اب  هدرشف  رایسب  روطب  تسا  هدمآ 

چیه هک  تسا  ینیع  ای  یعیبط و  ازج  یهاگ  یلو  تسا ،  ندرک  دایز  مک و  لباق  هک  تسا  يدادرارق  ازج  یهاـگ  دـیامرف : یم  ناـشیا 
ای تسین ،  ندز  هناچ  کش و  چیه  ياج  هک  تسا  یتسم  هدروخ ،  بارش  هک  یـسک  یعیبط  يازج  الثم  تسین ،  رییغت  فیفخت و  لباق 

هدز و رونت  هب  ار  امـش  روش  ریمخ  وا  دـیهد .  یم  اونان  لیوحت  هتخیر و  يریمخ  رد  ار  کمن  يدایز  رادـقم  هظحل  کی  رد  امـش  الثم 
بآ يدایز  رادقم  هدش  هنشت  نآ  لابند  هب  دینک و  یم  لیم  ار  روش  نان  نیا  امـش  دهد ،  یم  لیوحت  امـش  هب  روش  نان  یقیاقد  زا  سپ 

 ، لاثم نیا  رد  دیوش ،  یم  راتفرگ  ییاه  یتحاران  دردرس و  هب  مک  مک  دیشون و  یم 
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ندرک دایز  مک و  لباق  چیه  یلو  تسا ،  رجز  اه  تّدم  امش  نتخیر  کمن  هظحل  کی  يازج  تسا و  روش  ریمخ  نامه  نیع  روش  نان 
 . تسین مه 

باذع هتخادنا  ّتیلباق  زا  ار  دوخ  هداتفا و  رود  وفع  تعافـش و  هبوت و  زا  هک  ار  یـسک  هتفای و  مّسجت  تافـص  لامعا و  زین  تمایق  رد 
 . تسوا دوخ  لامعا  هجیتن  باذع  ّتیدبا  دنک و  یم 

لسن ای  دارفا  يراذگ ،  تعدب  اب  هک  یسک  دشاب ،  هتـشاد  دناوت  یمن  يرگید  رفیک  چیه  یمئاد  باذع  زج  ناهانگ  يا  هراپ  هوالع  هب 
ای قح  ناربهر  ولج  هک  یسک  ای  هدش و  نارگید  يریذپ  قح  تداعـس و  دشر و  عنام  هک  یـسک  ای  هدرک و  فرحنم  دبا  يارب  ار  ییاه 

نیرتهب هدرب و  امغی  هب  ار  مدرم  لاوما  هفخ و  ولگ  رد  ار  ناراوگرزب  نآ  يادـص  نیـشن و  هناـخ  ار  ناـنآ  تسا و  هتفرگ  ار  قح  يادـن 
راثآ دـیاب  ام  نیاربانب  تسا ،  یعطقم  هانگ  هن  هداد و  ماجنا  یکچوک  هانگ  هن  تسا ،  هداد  ردـه  هب  ار  لاوما  اه و  تقایل  اهدادعتـسا و 

(998  . ) مینک یسررب  زین  ار  هانگ  ره 

(999  ) مُهَئانبَا َنُوفرِعَیامک  ُهَنُوفِرعَی  دنتخانش ؛ یم  ناشنادنزرف  نوچمه  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  يراصنو  دوهی  ياملع  رگا 
لیجنا تاروت و  رد  هک  يدوعوم  ربمایپ  نآ  هک  دندرک  یم  مالعا  نایحیسم  نایدوهی و  هب  تحارـص  اب  دندرک و  یمن  نامتک  ار  قح  ، 

يدوهی رفن  اه  نویلیم  زورما  دندش ،  یمن  نانآ  نامیا  عنام  هلیسو  نیدب  تسا و  دّمحم  ترضح  نیمه  هدش  هداد  هدعو  ام  هب 
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 . میتشادن هارمگ  یحیسم  و 

مینک یسررب  تاعاس  رظن  زا  دیابن  ار  هانگ  ام  دشک ،  یم  فارحنا  هب  اه  نرق  يارب  ار  ییاه  لسن  توکـس ،  هقیقد  کی  یهاگ  يرآ ، 
يارب دنز  یم  شین  هعفد  کی  هک  ار  یبرقع  ارچ  امش  یتسار  مینک ،  یـسررب  دیاب  اه  لسن  خیرات و  رد  نآ  شقنو  راثآ  هار  زا  هکلب  ، 

رد هکنانچ  دنـشاب  یم  نینچ  زین  اه  ناسنا  یـضعب  دزگ .  یم  دبا  ات  دنامب  رگا  برقع  دییوگ : یم  دبال  دـینک ،  یم  دوبان  ار  وا  هشیمه 
ات دنک و  یم  تیانج  دبای  تلهم  رگا  هک  هدش  برقع  نوچمه  وا  اریز  دشاب ،  باذع  رد  دـبا  ات  دـیاب  راکتیانج  میناوخ :  یم  ثیدـح 

 . دزگ یم  ار  مدرم  دبا 

یب مدرم  زا  يرایـسب  ناراب  کشوم  نارابمب و  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هب  زواجت  اب  هک  قارع  یثعب  میژر  مادص و  هک  هنوگ  نامه 
دنداتسیا وا  ربارب  رد  هناعاجش  مالسا  ناگدنمزر  هک  نیمه  اّما  دومن ،  لولعم  جورجم و  ای  دناسر و  تداهـش  هب  ار  ام  ناملـسم  عافد و 

بزح مادص و  دیاب  دومرف : هّرـس  سّدـق  بالقنا  ریبک  ربهر  هک  درک  یبلط  حلـص  ياعدا  دـش ،  تسکـش  ینیـشن و  بقع  هب  روبجم  و 
 . دنک یم  هلمح  هرابود  دبای  تلهم  یمک  وا  رگا  اریز  دورب ،  نیب  زا  قارع  رد  رفاک 

زج يرفیک  تسا ،  هدش  رت  تخس  گنـس  زا  شبلق  رترگ و  هلیح  هابور  زا  رتدزد و  شوم  زا  رت و  هدنّرد  گرگ  زا  هک  یناسنا  يرآ ، 
نوچ درادن و  مئاد  باذع 
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دهاوخن ادـج  وا  زا  هتفای و  مّسجت  تمایق  رد  مئاد  رهق  تروص  هب  تاذ  ِتثابخ  نآ  هدـش ،  شتاذ  تاّیحور و  تالاح و  وزج  تیاـنج 
 . دش

تسا یهلا  فطل  یگنادواج ، 

؟  دنک جراخ  نآ  زا  ار  ناسنا  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  یگشیمه  ندوب ،  مّنهج  تشهب و  رد  ایآ 

زا دعب  ییاه  هورگ  اریز  دنتسین ،  هشیمه  يارب  نآ  رد  مّنهج  لها  همه  اّما  تسا ،  نایتشهب  مامت  يارب  اهنت  ّتیدباو  دولخ  ًالّوا ؛ خساپ : 
 . دنریگ یم  رارق  وفع  تعافش و  لومشم  هجنکشو  باذع  یتّدم 

(1000  ) ّکبَر َءاش  ام  ّالا  هلمج  هیآ  همادا  رد  اذل  دنک و  نوریب  تشهب  زا  ار  نانم  ؤم  دناوتن  دنوادخ  هک  تسین  نیا  دولخ  يانعم  ایناث ؛
 . تسا هدمآ  ادخ  فطل  ای  رهق  موادت  دولخ و  رانک  رد 

تـشهب رد  ار  نایتشهب  هک  هداد  لوق  هدرک و  مزال  دوخ  رب  نوچ  اّما  دـهدب ،  ماـجنا  ار  يراـک  ره  هک  دراد  تردـق  دـنوادخ  نیارباـنب 
 . دنام دنهاوخ  هنادواج  تشهب  رد  نایتشهب  سپ  دهد ،  رارق  هنادواج 

تسا مزال  دنوادخ  رب  هچنآ 

تمکح و رطاخب  یلو  دراد ،  مه  ار  نآ  ندادن  ماجنا  رب  تردـق  هچرگ  هدرک  بجاو  شدوخ  رب  ار  اهراک  یـضعب  نآرق  رد  دـنوادخ 
 : هلمج زا  دیامرف  یم  لمع  ًاعطق  هداد  هک  يا  هدعو  ای  تلادع 

(1001  ) يدُهَلل اَنیَلَع  ّنِا  مدرم .  تیاده   1

(1002  ) هَمحَّرلا ِهِسفَن  یلَع  َبَتَک  فطل .  تمحر و   2

(1003) اُهقزِر هّللا  یَلَع  يزور .  قزر و   3

(1004  ) نوُِظفاَحل َُهل  ّانِا  و  فیرحت .  زا  نآرق  ظفح   4

( ، 1005) َنِینِم ؤُملاُرصَن  انیَلَع  ًاّقَح  َناک  نانم .  ؤم  تاجن  يرای و   5

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com


(1006) َنِینِم ؤملا  ِجُنن  انیَلَع  اّقَح  ِکلذَک 

دناوت یم  هکنیا  اـب  تسین و  دودـحم  وا  تردـق  یلو  هدومرف ،  مزـال  شدوخ  رب  ار  یقوـقح  فئاـظو و  دـنوادخ  تاـیآ  لـیبق  نیا  رد 
 . دنک یمن  هدعو  فلخ  یلو  دهد ،  ماجنا  ار  نآ  فالخ 

همان نایاپ 

 . هدب رارق  تدوخ  نید  يایحا  هار  رد  تداهش  ار  نآ  نایاپ  تدوخ و  هار  يادف  ار  ام  رمع  ادنوادخ ! 

 . هدم رارق  تمایق  زور  رد  تراسخ  ترسح و  لها  زا  ار  ام  ادنوادخ ! 

 . امرف تیانع  قیفوت  نآ  هب  توعد  نآ و  هب  لمع  تدوخ و  هار  تخانش  رد  ار  ام  ادنوادخ ! 

 . امرفب ترخآ  ایند و  رد  دوخ  فاطلا  لومشم  ار  ام  ادنوادخ ! 

 . امرفن هدنمرش  ار  ام  دور ،  یم  رانک  اه  هدرپ  دوش و  یم  زاب  اه  همان  هک  يزور  رد  ادنوادخ ! 

 . هدبرارق ام  يزارفارس  زور  ار  تمایق  زور  ام و  یتحار  ِلّوا  ار  گرم  ِلّوا  ادنوادخ ! 

 . امرف تیانع  تکرب  يا  هدومرف  اطع  ام  هب  هچ  ره  هب  ادنوادخ ! 

 . هدم رارق  تمایق  داعم و  زا  نیلفاغ  زا  ار  ام  ادنوادخ ! 

 . هدب رارق  کیرش  دوش ،  یم  ماجنا  ملاع  ياجک  ره  رد  خیرات  لوط  رد  هک  يریخ  ره  رد  ار  ام  ادنوادخ ! 

 . امرف یضار  ام  زا  هشیمه  يارب  ار  هجرف )  یلاعت  هّللا  لّجع   ) يدهم ترضح  كرابم  بلق  ادنوادخ ! 

 . هدب رارق  مالسا  رای  نیرتهب  ار  ام  هیّرذ  لسن و  ادنوادخ ! 

 . امرفب ام  بیصن  ّتنم ،  یب  ِمئاد  ِلالح  يزور  ادنوادخ ! 

ار مالسا  ناگدنمزر  ادنوادخ ! 

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


 . امرفب دوبان  ار  نارگ  هئطوت  یثنخ و  ار  اه  هئطوت  دییءات و  ار  یمالسا  يروهمج  هب  نارازگ  تمدخ  زوریپ و 

نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ 

اهتشون یپ 

ات 150  1

هیآ 42. مجن ،  هروس  -1

هیآ 24. هیثاج ،  هروس  -2

.دنراذگ یم  اه  نیلاتسا  ربق  رس  رب  هک  ییاهلگ  هتسد  ای  وئام و  ربق  هب  مارتحا  يادا  دننام  -3

هبطخ 147. هغالبلا ،  جهن  -4

هیآ 56. تایراذ ،  هروس  -5

هیآ 115. نونم ،  ؤم  هروس  -6

هیآ 65. جح ،  هروس  -7

تایآ 7 8. لازلز ،  هروس  -8

هیآ 38. رثّدم ، هروس  -9

هیآ 36. ءارسا ، هروس  -10

هیآ 120. هبوت ،  هروس  -11

هیآ 9. رطاف ، هروس  -12

هیآ 11. هروس ق ،  -13

هیآ 78 79. سی ،  هروس  -14

 . تسا ریزُع  نامه  فورعم  یلو  دنا ، هتفگ  يرگید  يزیچ  ار  ربمایپ  نآ  مان  یضعب  -15

هیآ 259. هرقب ،  هروس  -16
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هیآ 260. هرقب ،  هروس  -17

هیآ 49. ءارسا ، هروس  -18

هیآ 51. ءارسا ، هروس  -19

هیآ 27. مور ،  هروس  -20

هیآ 1 2. لازلز ،  هروس  -21

هیآ 29. فارعا ،  هروس  -22

هیآ 62. هعقاو ،  هروس  -23

هیآ 5 8. قراط ،  هروس  -24

هیآ 40. تمایق ،  هروس  -25

هیآ 15. هروس ق ،  -26

هیآ 99. ءارسا ، هروس  -27

هیآ 67. میرم ،  هروس  -28

هیآ 28. هروس ص ،  -29

هیآ 35. ملق ،  هروس  -30

هیآ 18. هدجس ،  هروس  -31

هیآ 21. هیثاج ،  هروس  -32

هیآ 2. نباغت ،  هروس  -33

هیآ 23. فسوی ،  هروس  -34

هیآ 103. تافاص ،  هروس  -35

هیآ 8. ناسنا ،  هروس  -36

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 16. هدجس ،  هروس  -37

هیآ 18. تایراذ ،  هروس  -38

هیآ 41. مور ،  هروس  -39

هیآ 34. دعر ، هروس  -40

هیآ 127. هط ،  هروس  -41

هیآ 21. هدجس ،  هروس  -42

هیآ 9. جح ،  هروس  -43

هیآ 16. تلصف ،  هروس  -44

 . یقب راحبلا  هنیفس  -45

هیآ 148. نارمع ،  لآ  هروس  -46

هیآ 51. رفاغ ، هروس  -47

هیآ 61. لحن ،  هروس  -48

هیآ 45. رطاف ، هروس  -49

هیآ 12. سی ،  هروس  -50

ص 261. ج 2 ، راحب ، نس ؛  راحبلا  هنیفس  -51

لدع باتک  هب  -52
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.دینک هعجارم  ّفل  ؤم  هتشون 

هیآ 101. ماعنا ،  هروس  -53

هیآ 7. هدجس ،  هروس  -54

هیآ 8. دعر ، هروس  -55

هیآ 12. ماعنا ،  هروس  -56

هیآ 29. هرقب ،  هروس  -57

هیآ 70. ءارسا ، هروس  -58

هیآ 6. تاّفاص ،  هروس  -59

هیآ 4. تایراذ ،  هروس  -60

هیآ 5. تاعزان ،  هروس  -61

هبطخ 108. هغالبلا ،  جهن  -62

هیآ 191. نارمع ،  لآ  هروس  -63

هیآ 115. نونم ،  ؤم  هروس  -64

هیآ 36. تمایق ،  هروس  -65

هیآ 156. هرقب ،  هروس  -66

هیآ 22. هیثاج ،  هروس  -67

هیآ 38. رثّدم ، هروس  -68

هیآ 16. نامقل ،  هروس  -69

هیآ 8. لازلز ،  هروس  -70

هیآ 4. هروس ق ،  -71
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هیآ 7. نباغت ،  هیآ 44 و  ق ،  هیآ 19 ؛  توبکنع ،  هروس  -72

هیآ 20. میرم ،  هروس  -73

هیآ 30. میرم ،  هروس  -74

هیآ 4. لیف ،  هروس  -75

هیآ 60. هرقب ،  هروس  -76

هیآ 110. هدئام ،  هروس  -77

هیآ 72. دوه ، هروس  -78

هیآ 9. صصق ،  هروس  -79

تایآ 4 5. نیفّفطم ،  هروس  -80

، دـنک یم  شیامزآ  بآ  رهن  کی  اب  ار  امـش  دـنوادخ  گنج  ریـسم  رد  دومرف : دوخ  ناراداوه  هب  هدـنامرف  هک  دوب  نیا  شیاـمزآ  -81
مادـک ره  دیـشونب و  نآ  زا  یمک )  رایـسب  زج   ) دـیابن هک  دـیریگ  یم  رارق  یناحتما  دروم  یتّدـم  يارب  شیامزآ  ناونع  هب  امـش  ینعی 

دنداهن و بآ  رب  رـس  همه  یمک  دارفا  زج  دندیـسر ، بآ  رهن  هب  هک  نیمه  هنـشت  رکـشل  نیا  نکل  دیتسین ، نم  نایرکـشل  زا  دیدیـشون 
.دندمآ نوریب  دودرم  یهلا  شیامزآ  زا  هلیسو  نیدب  دندیشون و  لماک  روطب 

هیآ 249. هرقب ،  هروس  -82

تایآ 244 251. هرقب ،  هروس  -83

هیآ 38. هبوت ،  هروس  -84

هیآ 41. ءارعش ، هیآ 113 و  فارعا ،  هروس  -85

 . تسا هجنکش  عون  نیرتدب  نیا  منک و  یم  عطق  تسار  ياپ  اب  ار  پچ  تسد  ای  پچ و  ياپ  اب  ار  تسار  تسد  ینعی  -86

هیآ هط ،  هروس  -87
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.7

هیآ 50. ءارعش ، هروس  -88

 . تسا هدش  نایب   72 56 هط ،  هروس  37 51 و  ءارعش ، هروس  تایآ 112 126 و  فارعا ،  هروس  رد  ارجام  مامت  -89

مالک 215. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -90

تایآ 10 22. ناسنا ،  هروس  -91

هیآ 44. رثّدم ، هروس  -92

هیآ 34. نیفّفطم ،  هروس  -93

هیآ 11. میرحت ،  هروس  -94

 . مکحلاررغ -95

هیآ 9. رمز ، هروس  -96

هیآ 7. مور ،  هروس  -97

ص 133. ج 6 ، راحب ، -98

ص 135. ج 6 ، راحب ، -99

مالک 934. هحاصفلا ،  جهن  -100

مالک 444. هحاصفلا ،  جهن  -101

ص 136. ج 6 ، راحب ، -102

 . توم مکحلاررغ ،  -103

 . توم مکحلاررغ ،  -104

هبطخ 181. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -105

 . مکحلاررغ -106
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ص 926. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -107

ص 127. مالسال ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -108

 . مکحلاررغ -109

هیآ 5. تمایق ،  هروس  -110

هیآ 24. هیثاج ،  هروس  -111

هیآ 7. نباغت ،  هروس  -112

هیآ 10. هدجس ،  هروس  -113

 . فالتخا یکدنا  اب  هّتبلا  هیآ 47 ، هعقاو ،  هیآ 3 و  ق ،  هیآ 16 و 53 ، تاّفاص ،  هیآ 67 ، لمن ،  هیآ 35 و 82 ، نونم ،  ؤم  هروس  -114

.45 يرهطم ،  دیهش  دیواج ، یگدنز  - 115

 . يولوم -116

هیآ 51. ءارسا ، هروس  -117

هیآ 25. هیثاج ،  هروس  -118

هیآ 36. ناخد ،  هروس  -119

هیآ 1. رمق ، هروس  -120

تایآ 64 68. دوه ، هروس  -121

تایآ 90 93. ءارسا ، هروس  -122

هیآ 99. ءارسا ، هروس  -123

هیآ 60. هعقاو ،  هروس  -124

هیآ 2. کلم ،  هروس  -125

مالک 2645. هحاصفلا ،  جهن  -126
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ص 255. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -127

ص 255. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -128

ص 255. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -129

ص 255. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -130

ص 255. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -131

ص 553. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  -132

ص 153. ج 6 ، راحب ، -133

ص 151. ج 6 ، راحب ، -134

ص 155. ج 6 ، راحب ، -135

ص 152. ج 6 ، راحب ، -136

هیآ 52. مور ،  هیآ 80 و  لمن ،  هروس  -137

هبطخ 85. هغالبلا ،  جهن  -138

 ، هغالبلا جهن  -139
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تمکح 336.

.رشع هسمخ  تاجانم  -140

هیآ 179. هرقب ،  هروس  -141

هبطخ 51. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -142

تمکح 154. هغالبلا ،  جهن  -143

هیآ 169. نارمع ،  لآ  هروس  -144

هیآ 195. نارمع ،  لآ  هروس  -145

هیآ 74. ءاسن ، هروس  -146

 . توم راحبلا ، هنیفس  -147

هیآ 92. هبوت ،  هروس  -148

ص 8. ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  -149

هبطخ 232. هغالبلا ،  جهن  -150

ات 300  151

ص 129. ج 6 ، راحب ، -151

ص 179. یفسلف ،  داعم  -152

تمکح 74. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -153

هیآ 7. هعمج ،  هروس  -154

ناراوگرزب نآ  هک  تسا  یـصاخ  هّجوت  رطاخ  هب  اه  تاجانم  نیا  دنتـسه و  موصعم  هانگ  هنوگ  ره  زا  ناماما  میدـقتعم  اـم  هّتبلا  -155
ناسنا یّتح  هک  دوش  یم  ببـس  يدید  نامیا و  نینچ  ًارهق  دنناد و  یم  ادخ  روضح  رد  ار  ناشدوخ  ملاع و  مامت  هشیمه  دـنا و  هتـشاد 

بادآ و هب  نارگید  داـشرا  میلعت و  رطاـخ  هـب  تـسا  نـکمم  دـنک و  یگدنمرـش  ساـسحا  ادـخ  رـضحم  رد  مـه  لـالح  ياـهراک  زا 
.دشاب ندرک  اعد  یگنوگچ 
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ص 127. ج 6 ، راحب ، -156

هیآ 197. هرقب ،  هروس  -157

مالک 319. هحاصفلا ،  جهن  -158

تایآ 117 118. هبوت ،  هروس  -159

هیآ 118. هبوت ،  هروس  -160

 . مکحلاررغ -161

ص 35. ج 6 ، راحب ، -162

هیآ 160. هرقب ،  هروس  -163

هیآ 119. لحن ،  هیآ 5 و  رون ، هیآ 89 ، نارمع ،  لآ  هروس  -164

هیآ 146. ءاسن ، هروس  -165

هیآ 5 و 11. هبوت ،  هروس  -166

هیآ 60. میرم ،  هیآ 82 و  هط ،  هیآ 71 ، ناقرف ،  هروس  -167

هیآ 82. هط ،  هروس  -168

.ّربُش ریسفت  -169

تایآ 3 4. حون ،  هروس  -170

هیآ 271. هرقب ،  هروس  -171

هیآ 195. نارمع ،  لآ  هروس  -172

هیآ 31. ءاسن ، هروس  -173

.دوش هعجارم  ّفل  ؤم  هتشون  یسانش  هانگ  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  -174

هیآ 114. دوه ، هروس  -175
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.دنک یم  طبح  حالطصا  هب  یثنخ و  ار  بوخ  ياهراک  دب ، راک  مه  یهاگ  هّتبلا  -176

هروس -177
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هیآ 17. نباغت ، 

هیآ 29. لافنا ،  هروس  -178

هیآ 3. رفاغ ، هروس  -179

هیآ 222. هرقب ،  هروس  -180

تایآ 84 85. رفاغ ، هروس  -181

هیآ 18. ءاسن ، هروس  -182

هیآ 34. هدئام ،  هروس  -183

هیآ 3. دوه ، هروس  -184

هیآ 70. ناقرف ،  هروس  -185

هیآ 52. دوه ، هروس  -186

تایآ 10 12. حون ،  هروس  -187

ص 9. ج 7 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -188

ص 20. ج 6 ، راحب ، -189

ص 345. رابخالا ، یناعم  -190

 . هینابعش هبطخ  تابقارملا ،  -191

ص 417. ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -192

 . یلامث هزمحوبا  ياعد  نانجلا ،  حیتافم  -193

 . هلیدع ياعدو  ناضمر  هام  رحس  ياعد  -194

هیآ 3. نوقفانم ،  هیآ 137 و  ءاسن ، هروس  -195

هیآ 8. نارمع ،  لآ  هروس  -196
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ص 540. ج 2 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -197

هیآ 27. میهاربا ،  هروس  -198

هیآ 193. نارمع ،  لآ  هروس  -199

هیآ 126. فارعا ،  هروس  -200

هیآ 132. هرقب ،  هروس  -201

هیآ 102. نارمع ،  لآ  هروس  -202

هیآ 101. فسوی ،  هروس  -203

 ( هعصاق هبطخ 192( هغالبلا ،  جهن  -204

هیآ 4. جراعم ،  هروس  -205

هیآ 175. فارعا ،  هروس  -206

 . عمط راحبلا ، هنیفس  -207

هیآ 176. فارعا ،  هروس  -208

هیآ 10. مور ،  هروس  -209

هیآ 15. رجف ، هروس  -210

هیآ 16. رجف ، هروس  -211

 . لیمک ياعد  -212

هیآ 180. هرقب ،  هروس  -213

هیآ 183. هرقب ،  هروس  -214

ص 352. ج 13 ، هعیشلا ،  لئاسو  -215

هیآ 133. هرقب ،  هروس  -216
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ص 359. ج 13 ، هعیشلا ،  لئاسو  -217

.راحبلا هنیفس  -218

ص 357. ج 13 ، هعیشلا ،  لئاسو  -219

ص 356. ج 13 ، هعیشلا ،  لئاسو  -220

ص 11. ج 7 ، یفاک ،  -221

هیآ 180. هرقب ،  هروس  -222

ص 355. ج 13 ، هعیشلا ،  لئاسو  -223

یلع ترـضح  يایاصو  نینچمه  و  دلج 78 ) دلج 48 و  ات  دلج 42  زا   ) راحب هب  نانآ  يایاصو  هعلاطم  تهج  دـیناوت  یم  امـش  -224
.دییامرف هعجارم  هغالبلا  جهن  رد  مالّسلا  هیلع 

همان 47. هغالبلا ،  جهن  -225

ص 95. ج 16 ، راحب ، -226

همان 47. هغالبلا ،  جهن  -227

هیآ 181. هرقب ،  هروس  -228

ص 453. ج 1 ، هنومن ،  ریسفت  -229

هروس -230
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هیآ 19. ق ، 

هیآ 2. جح ،  هروس  -231

تایآ 99 100. نونم ،  ؤم  هروس  -232

ص 79. ج 15 ، نازیملاریسفت ،  -233

هیآ 10. نوقفانم ،  هروس  -234

هیآ 12. هدجس ،  هروس  -235

هیآ 26 29. تمایق ،  هروس  -236

 . تسا هدش  هراشا  نداد  ناج  هلءاسم  هب  زین  دعب  هب  هیآ 83  زا  هعقاو  هروس  رد  -237

هبطخ 109. هغالبلا ،  جهن  -238

هیآ 44. بازحا ،  هروس  -239

تایآ 27 28. رجف ، هروس  -240

ص 416. ج 20 ، نازیملاریسفت ،  -241

هیآ 30. تلّصف ،  هروس  -242

ص 415. ج 17 ، نازیملا ،  ریسفت  -243

ص 420. ج 17 ، نازیملا ،  ریسفت  -244

هیآ 32. لحن ،  هروس  -245

تایآ 62 64. سنوی ،  هروس  -246

ص 100. ج 10 ، نازیملا ،  ریسفت  -247

هیآ 28. لحن ،  هروس  -248

هیآ 93. ماعنا ،  هروس  -249
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هیآ 44. ماعنا ،  هروس  -250

هیآ 50. لافنا ،  هروس  -251

هیآ 27. دّمحم ، هروس  -252

هیآ 97. ءاسن ، هروس  -253

.راحبلا هنیفس  -254

.راحبلا هنیفس  -255

ص 221. ج 7 ، راحب ، -256

ص 125. ج 3 ، یفاک ،  -257

ص 221. ج 7 ، راحب ، -258

ص 100. ج 10 ، نازیملا ،  ریسفت  -259

هیآ 42. رمز ، هروس  -260

هیآ 11. هدجس ،  هروس  -261

هیآ 61. ماعنا ،  هروس  -262

ص 144. ج 6 ، راحب ، -263

 . هدجس هروس  هیآ 11  لیذ  یفاصریسفت ،  -264

ص 262. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -265

ص 195. ج 6 ، راحب ، ص 263 ؛  ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -266

هلءاسم 537. ماما  لئاسملا  حیضوتو  ص 195  ج 6 ، راحب ، ص 265 ؛  ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -267

ص 265. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -268

.رضتحم ماکحا  لئاسملا ،  حیضوت  -269
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 . عیش راحبلا ، هنیفس  -270

 . عیش راحبلا ، هنیفس  -271

 . عیش راحبلا ، هنیفس  -272

ص 208. ج 7 ، راحب ، -273

ص 821. ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  -274

مالک 1993. هحاصفلا ،  جهن  -275

ص 136. ج 6 ، راحب ، -276

ص 883. ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  -277

ص 258. ج 6 ، راحب ، -278

ص 161. ج 6 ، راحب ، -279

ص 679. ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  -280

ص 725. ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  -281

لئاسو -282
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ص 732. ج 2 ، هعیشلا ، 

ص 756. ج 2 ، لئاسو ،  -283

ص 819. ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  -284

تاحفـص رد  هک  دنا  هداد  حیـضوت  دـهد  یم  همادا  ّتیلاعف  هب  هدـش و  قحلم  نآ  هب  ام  حور  هک  یندـب  نآ  هرابرد  تایاور  هّتبلا  -285
.درک میهاوخ  حرطم  هدنیآ 

هیآ 42. رمز ، هروس  -286

هیآ 11. هدجس ،  هروس  -287

هیآ 79. تاّفاص ،  هروس  -288

هیآ 109. تاّفاص ،  هروس  -289

هیآ 120. تاّفاص ،  هروس  -290

ص 255. ج 6 ، راحب ، -291

 . تسا هدمآ  ص 396 ) ج 1 ،  ، ) نازیملا ریسفت  رد  تایاور  هعومجم  -292

هیآ 100. نونم ،  ؤم  هروس  -293

ص 72. ج 15 ، نازیملاریسفت ،  -294

ص 354. ج 17 ، نازیملا ،  ریسفت  -295

ص 285. ج 6 ، راحب ، -296

هیآ 25. حون ،  هروس  -297

نازیملا ریسفت  میریگب .  عراضم )  لعف   ) نولخدَیَس يانعم  هب  ار  یـضام )  لعف   ) اولِخدَا هلمج  دیاب  دشاب  تمایق  شتآ  دارم  رگاو  -298
ص 109. ج 20 ، ، 

169 نارمع ،  لآ  هیآ 154 و  هرقب ،  هروس  -299

ص 533. ج 4 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -300
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ات 450  301

ج 6. راحب ، -301

ص 244. ج 6 ، راحب ، -302

ص 245. ج 3 ، یفاک ،  -303

ص 245. ج 3 ، یفاک ،  -304

ص 271. ج 6 ، راحب ، -305

ص 223. ج 6 ، راحب ، -306

ص 101. مالسا ،  رد  هعیش  -307

ص 223. ج 6 ، راحب ، -308

ص 260. ج 6 ، راحب ، -309

ص 263. ج 6 ، راحب ، -310

ص 235. ج 6 ، راحب ، -311

ص 237 ج 6 ، راحب ، -312

ص 262. ج 6 ، راحب ، -313

تایآ 88 94. هعقاو ،  هروس  -314

ص 217. ج 19 ، نازیملا ،  ریسفت  -315

ص 218. ج 6 ، راحب ، -316

ص 237. ج 6 ، راحب ، -317

ص 234. ج 6 ، راحب ، -318

ص 224. ج 6 ، راحب ، -319
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ص 221. ج 6 ، راحب ، -320

ص 245. ج 6 ، راحب ، -321

ص 222. ج 6 ، راحب ، -322

ص 220. ج 6 ، راحب ، -323

ص 169. ج 6 ، راحب ، -324

هیآ 169. نارمع ،  لآ  هروس  -325

ص 245. ج 6 ، راحب ، -326

ج راحب ، -327

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 348 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 228. ، 6

هیآ 60. نمحّرلا ،  هروس  -328

ص 230. ج 6 ، راحب ، -329

ص 244. ج 6 ، راحب ، -330

ص 248. ج 7 ، راحب ، -331

ص 70. ج 94 ، راحب ، -332

ثیدح 3. ص 143 ، تارایزلا ،  لماک  -333

ص 75. هیددعلاظعاوم ،  -334

ص 291. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -335

 . تسا هدش  هراشا  زین  يرگید  تاریخ  هب  تایاور ،  رد  هّتبلا  -336

 . هالص راحبلا ، هنیفس  -337

ص 292. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -338

ص 292. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -339

.دلو قیرط و  راحبلا ، هنیفس  -340

 . تسا هدمآ  ص 134  دا ، ؤفلا  هیلست  ص 293 و  ج 6 ، راحب ، رد  تایاور  هعومجم  -341

ص 289. ج 8 ، ءاضیبلا ، هجحم  -342

 . ص 878 ج 2 ، هعیشلا ،  لئاسو  -343

 . تسا هدمآ  ص 289 290  ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  رد  تایاور  هعومجم  -344

هیآ 68. رمز ، هروس  -345

سّدق ییابطابط  همالع  نازیملا  ریـسفت  رد  هک  هدـش  نایب  یفلتخم  ياه  هیرظن  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  انثتـسا  نیا  زا  دارم  هکنیا  رد  -346
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.دننام یم  هدنز  حاورا  دنریم و  یم  اه  ندب  مامت  روص ، يادص  اب  دیامرف : یم  تایاور  هب  هّجوت  اب  اهنآ و  مامت  ّدر  اب  هّرس 

هیآ 3. فاقحا ،  هروس  -347

هیآ 5. رمز ، هیآ 13 و  رطاف ، هیآ 29 ، نامقل ،  هروس  -348

هیآ 12. ءابن ، هروس  -349

هیآ 15. حون ،  هروس  -350

هیآ 29. هرقب ،  هروس  -351

هیآ 32. ءایبنا ، هروس  -352

هیآ 25. مور ،  هروس  -353

هیآ 6. هروس ق ،  -354

.101 ماعنا ،  هیآ 117 ؛  هرقب ،  هروس  -355

هیآ 2. دعر ، هروس  -356

هیآ 6. تاّفاص ،  هروس  -357

هیآ 17. رجح ، هروس  -358

هیآ 16. هّقاحلا ،  هروس  -359

هیآ 1. قاقشنا ،  هروس  -360

هیآ 10. ناخد ،  هروس  -361

هیآ 8. جراعم ،  هروس  -362

هیآ 9. تالسرم ،  هروس  -363

هیآ 11. ریوکت ، هروس  -364

هیآ 9. روط ، هروس  -365
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هیآ 104. ءایبنا ، هروس  -366

هیآ 13. ءابن ، هروس  -367

هیآ 1. سمش ،  هروس  -368

هیآ 5. نمحّرلا ،  هروس  -369

هیآ 38. سی ،  هروس  -370

هیآ 2. دعر ، هروس  -371

هروس -372
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هیآ 1. ریوکت ،

هیآ 8. تمایق ،  هروس  -373

هیآ 40. سی ،  هروس  -374

هیآ 9. تمایق ،  هروس  -375

هیآ 33. ءایبنا ، هروس  -376

ص 94. ج 17 ، نازیملاریسفت ،  -377

هیآ 2. راطفنا ، هروس  -378

هیآ 12. تلّصف ،  هروس  -379

هیآ 2. ریوکت ، هروس  -380

هیآ 97. ماعنا ،  هروس  -381

هیآ 8. تالسرم ،  هروس  -382

هیآ 6. ءابن ، هروس  -383

هیآ 1. جح ،  هروس  -384

هیآ 1. لازلز ،  هروس  -385

هیآ 15. کلم ،  هروس  -386

هیآ 14. لمّزم ،  هروس  -387

هیآ 21. رجف ، هروس  -388

ص 450. ج 6 ، نایبلا ،  عمجمریسفت  -389

هیآ 7. فهک ،  هروس  -390

هیآ 4. هعقاو ،  هروس  -391
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هیآ 2. لازلز ،  هروس  -392

هیآ 3. لازلز ،  هروس  -393

هیآ 47. فهک ،  هروس  -394

هیآ 3. قاقشنا ،  هروس  -395

هیآ 44. هروس ق ،  -396

هیآ 48. میهاربا ،  هروس  -397

هیآ 10. تالسرم ،  هروس  -398

هیآ 20. ءابن ، هروس  -399

هیآ 14. هّقاحلا ،  هروس  -400

هیآ 6. هعقاو ،  هروس  -401

هیآ 9. جراعم ،  هروس  -402

هیآ 20. ءابن ، هروس  -403

تایآ 6 7. جراعم ،  هروس  -404

هیآ 43. جراعم ،  هیآ 7 و  رمق ، هیآ 51 ، سی ،  هروس  -405

هیآ 52. سی ،  هروس  -406

هیآ 7. جح ،  هروس  -407

هیآ 2. لازلز ،  هروس  -408

هیآ 10. هدجس ،  هروس  -409

.دییامرف هعجارم  ّفل  ؤم  دیحوت  باتک  هب  دنوادخ ، تافص  دروم  رد  رتشیب  حیضوت  تهج  -410

هیآ 95. میرم ،  هروس  -411
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هیآ 71. ءارسا ، هروس  -412

هیآ 18. ءابن ، هروس  -413

 . یفاص نایبلا و  عمجم  ریسافت  -414

هیآ 7. رمق ، هروس  -415

ص 64. ج 19 ، نازیملا ،  ریسفت  -416

هیآ 43. جراعم ،  هروس  -417

هیآ 43. ملق ،  هروس  -418

 . بغار تادرفم  -419

هیآ 4. هعراق ،  هروس  -420

هیآ 2. جح ،  هروس  -421

هیآ 12. دیدح ، هروس  -422

تایآ 34 36. سبع ،  هروس  -423

هیآ 40. سبع ،  هروس  -424

تایآ 38 39. سبع ،  هروس  -425

هیآ 21. هروس ق ،  -426

ص 331. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -427

هیآ 9. قراط ،  هروس  -428

هیآ 4. هعراق ،  هروس  -429

هیآ 2. جورب ،  هروس  -430

تایآ 34 35. سبع ،  هروس  -431
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، ءابن هروس  -432
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هیآ 40.

هیآ 59. سی ،  هروس  -433

14 و38. هیآ 13 ، تالسرم ،  هروس  -434

هیآ 35. تالسرم ،  هروس  -435

هیآ 10. رثّدم ، هروس  -436

هیآ 43. جراعم ،  هروس  -437

هیآ 9. نباغت ،  هروس  -438

هیآ 19. راطفنا ، هروس  -439

هیآ 8. میرحت ،  هروس  -440

هیآ 7. يروش ،  هروس  -441

هیآ 12. دیدح ، هروس  -442

هیآ 50. هعقاو ،  هروس  -443

هیآ 13. روط ، هروس  -444

هیآ 42. هروس ق ،  -445

هیآ 42. هروس ق ،  -446

هیآ 34. هروس ق ،  -447

هیآ 20. هروس ق ،  -448

هیآ 21. فاقحا ،  هروس  -449

هیآ 65. فرخز ،  هروس  -450

ات 600  451
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هیآ 20. فاقحا ،  هروس  -451

هیآ 52. رفاغ ، هروس  -452

هیآ 51. رفاغ ، هروس  -453

هیآ 32. رفاغ ، هروس  -454

هیآ 16. هروس ص ،  -455

هیآ 15. رفاغ ، هروس  -456

ص 337. ج 17 ، نازیملا ،  ریسفت  -457

هیآ 18. رفاغ ، هروس  -458

هیآ 55. توبکنع ،  هروس  -459

هیآ 88. ءارعش ، هروس  -460

هیآ 27. ناقرف ،  هروس  -461

هیآ 24. رون ، هروس  -462

هیآ 39. میرم ،  هروس  -463

هیآ 30. نارمع ،  لآ  هروس  -464

هیآ 106. نارمع ،  لآ  هروس  -465

هیآ 9. نارمع ،  لآ  هروس  -466

هیآ 254. هرقب ،  هروس  -467

ص 331. ج 8 ، ءاضیبلا ، هّجحم  -468

.95 میرم ،  -469

 . نازیملا نایبلا و  عمجم  ریسافت  -470
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هیآ 48. هرقب ،  هروس  -471

هنرگو تسا  ناربمایپ  اب  یلیماف  یگتسباو  رطاخ  هب  دوهی  ياجبان  تاعّقوت  نامه  هدش  هتفگ  اجنیا  رد  هک  يدودرم  تعافـش  هّتبلا  -472
یم حرطم  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  تسا  هدمآ  دّدـعتم  تایاور  تایآ و  رد  دریگ ، رارق  دـنوادخ  شریذـپ  لوبق و  دروم  هک  یتعافش 

.دوش

هیآ 57. مور ،  هروس  -473

هیآ 166. هرقب ،  هروس  -474

هیآ 41. ناخد ،  هروس  -475

هیآ 46. روط ، هروس  -476

هیآ 15. دیدح ، هروس  -477

هیآ 36. هدئام ،  هروس  -478

هیآ 88. ءارعش ، هروس  -479

هیآ 33. نامقل ،  هروس  -480

هیآ 3. هنحتمم ،  هروس  -481

هیآ 101. نونم ،  ؤم  هروس  -482

تایآ 34 36. سبع ،  هروس  -483

هیآ 6. فارعا ،  هروس  -484

هیآ 93. لحن ،  هروس  -485

هیآ 7. لازلز ،  هروس  -486

تادوجوم هب  هّرذ  -487
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.دنروخ یم  مشچ  هب  دبات ، یم  کیراب  يا  هنزور  زا  هک  یباتفآ  عاعش  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیر  رایسب 

هیآ 284. هرقب ،  هروس  -488

 . تسا هدمآ  زین  هیآ 47  ءایبنا  هروس  رد  هیآ  نیا  ریظن  هیآ 16 . نامقل ،  هروس  -489

هیآ 78. صصق ،  هروس  -490

هیآ 39. نمحّرلا ،  هروس  -491

هیآ 41. نمحّرلا ،  هروس  -492

ص 121. ج 19 ، نازیملاریسفت ،  -493

هیآ 8. رثاکت ، هروس  -494

ص 272. ج 7 ، راحب ، -495

ص 499. ج 20 ، نازیملاریسفت ،  -496

ص 258. ج 7 ، راحب ، -497

هیآ 36. ءارسا ، هروس  -498

 . یفاص ریسفت  -499

ص 267. ج 7 ، راحب ، -500

هیآ 19. فرخز ،  هروس  -501

ص 276. ج 7 ، راحب ، -502

.دوش یم  هتفگ  هدش  روگب  هدنز  رتخد  هب  هد  ؤوم  تایآ 8 9 . ریوکت ، هروس  -503

.47 تلّصف ،  62 و74 و  صصق ،  ، 27 لحن ،  تسا :  هدمآ  نآرق  رد  هبترمراهچ  ریبعت  نیا  -504

هیآ 64. صصق ،  هروس  -505

هیآ 37. رطاف ، هروس  -506
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هیآ 60. سی ،  هروس  -507

هیآ 47. ءایبنا ، هروس  -508

هیآ 49. فهک ،  هروس  -509

 . هرقب هیآ 202  لیذ  نایبلا ،  عمجمریسفت  -510

هیآ 62. ماعنا ،  هروس  -511

مالک 300. هغالبلا ،  جهن  -512

 . نایبلا عمجم  ریسفت  -513

ص 264. ج 7 ، راحب ، -514

ص 274. ج 7 ، راحب ، -515

ص 251. ج 6 ، راحب ، -516

هیآ 26. هیشاغ ،  هروس  -517

ص 403. ج 20 ، نازیملاریسفت ،  -518

هیآ 14. ءارسا ، هروس  -519

هیآ 49. فهک ،  هروس  -520

هیآ 8. قاقشنا ،  هروس  -521

 . هیآ لیذ  نایبلا ،  عمجم  ریسفت  -522

ص 273. ج 7 ، راحب ، -523

هیآ 21. دعر ، هروس  -524

ص 266. ج 7 ، راحب ، -525

.دعب هب  ص 266  راحب ج 7 ، -526
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هیآ 49. فهک ،  هروس  -527

ص 259. ج 7 ، راحب ، -528

ص 260. ج 7 ، راحب ، -529

هیآ 105. فهک ،  هروس  -530

 . باسح همکحلا ،  نازیم  -531

ص 171. ج 7 ، راحب ، -532

ص 274. ج 7 ، راحب ، -533

ص 265. ج 7 ، راحب ، -534

ص 268. ج 7 ، راحب ، -535

هیآ 149. ماعنا ،  هروس  -536

ج 7، راحب ، -537
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ص 285.

ص 285. ج 7 ، راحب ، -538

ص 365. ج 68 ، راحب ، -539

 . هبساحم باب  ج 3 ، تاداعسلا ،  عماج  -540

هیآ 21. سنوی ،  هروس  -541

هیآ 79. میرم ،  هروس  -542

هیآ 94. ءایبنا ، هروس  -543

هیآ 12. سی ،  هروس  -544

هیآ 52. رمق ، هروس  -545

هیآ 12. فرخز ،  هروس  -546

هیآ 53. رمق ، هروس  -547

هیآ 6. هلداجم ،  هروس  -548

هیآ 10. ریوکت ، هروس  -549

هیآ 21. میهاربا ،  هروس  -550

هیآ 28. ماعنا ،  هروس  -551

هیآ 13. تمایق ،  هروس  -552

هیآ 19. هّقاحلا ،  هروس  -553

هیآ 25. هّقاحلا ،  هروس  -554

هیآ 10. قاقشنا ،  هروس  -555

هیآ 72. ءارسا ، هروس  -556
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هیآ 27 و 41. هعقاو ،  هروس  -557

تایآ 8 9. هعقاو ،  هروس  -558

هیآ 92. هعقاو ،  هروس  -559

هیآ 71. ءارسا ، هروس  -560

.دوش یم  هتفگ  دراد ، رارق  امرخ  هتسه  طسو  رد  هک  یکیراب  رایسب  خن  هب  لیتَف  -561

تایآ 19 23. هّقاحلا ،  هروس  -562

ص 17. ج 13 ، نازیملاریسفت ،  -563

تایآ 25 29. هّقاحلا ،  هروس  -564

هیآ 13. ءارسا ، هروس  -565

هیآ 28. هیثاج ،  هروس  -566

ص 348. ج 13 ، نازیملاریسفت ،  -567

ص 126. ج 7 ، راحب ، ص 80 ؛  ج 20 ، نازیملاریسفت ،  -568

ص 123. ج 7 ، راحب ، -569

 . هدجس هروس  هیآ 5  هب  هّجوت  اب  -570

 . جراعم هروس  هیآ 5  هب  هّجوت  اب  -571

ص 128. ج 7 ، راحب ، -572

هیآ 23. ماعنا ،  هروس  -573

ص 314. ج 7 ، راحب ، -574

هیآ 18. هلداجم ،  هروس  -575

هیآ 42. ءاسن ، هروس  -576
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هیآ 183. نارمع ،  لآ  هروس  -577

ص 85. ج 4 ، نازیملا ،  ریسفت  -578

هیآ 65. دوه ، هروس  -579

هبطخ 201. هغالبلا ،  جهن  -580

ص 409. ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  -581

ص 159. ج 9 ، هنومن ،  ریسفت  -582

هبطخ 12. هغالبلا ،  جهن  -583

ص 236. ج 2 ، تاداعسلا ،  عماج  -584

هیآ 12. سی ،  هروس  -585

هیآ 17. جح ،  هروس  -586

هیآ 1. ءاسن ، هروس  -587

هیآ 126. ءاسن ، هروس  -588

هیآ 41. ءاسن ، هروس  -589

هیآ 89. لحن ،  هروس  -590

هیآ 109. هدئام ،  هروس  -591

هیآ 30. ناقرف ،  هروس  -592

هیآ هرقب ،  هروس  -593

www.Ghaemiyeh.comداعم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 391زکرم  هحفص 364 

http://www.ghaemiyeh.com


.143

هیآ 29. حتف ،  هروس  -594

 . هرقب هروس  هیآ 143  لیذ  یفاصریسفت ،  -595

هیآ 41. ءاسن ، هروس  -596

 . هیآ لیذ  یفاص ،  ریسفت  -597

هیآ 21. هروس ق ،  -598

ص 379. ج 18 ، نازیملا ،  ریسفت  -599

هیآ 4. لازلز ،  هروس  -600

ات 750  601

هیآ 64. توبکنع ،  هروس  -601

ص 337. ج 6 ، نازیملا ،  ریسفت  -602

 . هّرس سّدق  یئابطابط  همالع  گرم  زا  سپ  تایح  زا  لقن  هب  عیارشلا  للع  -603

هیآ 14. ءارسا ، هروس  -604

هیآ 24. رون ، هروس  - 605

هیآ 65. سی ،  هروس  -606

هیآ 20. تلّصف ،  هروس  -607

هیآ 21. تلّصف ،  هروس  -608

هیآ 21. تلّصف ،  هروس  -609

ص 402. ج 17 ، نازیملاریسفت ،  -610

هیآ 36. ءارسا ، هروس  -611
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ص 181. دا ، ؤفلا  هیلست  زا  لقن  هب  یفاک ،  -612

 . هروس ق هیآ 21 ، لیذ  نیلقثلارون ،  ریسفت  -613

 . مشش ياعد  هیداجس ،  هفیحص  -614

هیآ 30. نارمع ،  لآ  هروس  -615

هیآ 49. فهک ،  هروس  -616

هیآ 54. سی ،  هروس  -617

هیآ 31. ماعنا ،  هروس  -618

هیآ 35. هبوت ،  هروس  -619

هیآ 275. هرقب ،  هروس  -620

ص 343. ج 1 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -621

ص 253. ج 2 ، راونالا ، حیباصم  -622

ص 267. ج 1 ، یل ،  اللا  یلاوع  -623

ص 253. يرهطم ،  دیهش  یهلا ،  لدع  -624

هیآ 30. ناقرف ،  هروس  -625

هیآ 30. ناقرف ،  هروس  -626

ص 222. ج 7 ، راحب ، -627

هیآ 20. لمّزم ،  هروس  -628

 . تسا هدش  اه  شرافس  مادکره  تراهط  ّربدت و  هرابرد  نآرق  رد  -629

هیآ 7. نارمع ،  لآ  هروس  -630

هیآ 174. هرقب ،  هروس  -631
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هیآ 2. فسوی ،  هروس  -632

ص 484. ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  -633

هیآ 103. لحن ،  هروس  -634

هیآ 25. ماعنا ،  هروس  -635

هیآ 26. تلّصف ،  هروس  -636

هیآ 13. قراط ،  هروس  -637

هیآ 31. ءابس ، هروس  -638

هیآ 15. سنوی ،  هروس  -639

ص 222. ج 7 ، راحب ، -640

ص 484. ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  -641

ص 483. ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  -642

ص 480. ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  -643

ج هعیشلا ،  لئاسو  -644
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ص 484. ، 3

هیآ 39. میرم ،  هروس  -645

مالک 1810. هحاصفلا ،  جهن  -646

هیآ 58. رمز ، هروس  -647

هیآ 10. کلم ،  هروس  -648

هیآ 53. فارعا ،  هروس  -649

هیآ 43. يروش ،  هروس  -650

هیآ 106. نونم ،  ؤم  هروس  -651

هیآ 40. ءابن ، هروس  -652

هیآ 54. سنوی ،  هروس  -653

هیآ 52. سنوی ،  هروس  -654

هیآ 166. هرقب ،  هروس  -655

هیآ 12. هدجس ،  هروس  -656

هیآ 107. نونم ،  ؤم  هروس  -657

هیآ 56. رمز ، هروس  -658

 . مدن مکحلاررغ ،  -659

هلمج 305. هحاصفلا ،  جهن  -660

هلمج 305. هحاصفلا ،  جهن  -661

ص 1180. ج 4 ، هعیشلا ،  لئاسو  -662

 . مدن راحبلا ، هنیفس  -663
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ص 391. ج 6 ، يوبن ،  ثیداحا  مجعم  -664

تایآ 26 29. ناقرف ،  هروس  -665

.رسخ مکحلاررغ ،  -666

هیآ 166. هرقب ،  هروس  -667

ص 157. ج 1 ، یفاصریسفت ،  -668

هیآ 18. هلداجم ،  هروس  -669

هیآ 42. ءاسن ، هروس  -670

هیآ 130. ماعنا ،  هروس  -671

هیآ 11. کلم ،  هروس  -672

هیآ 30. ماعنا ،  هروس  -673

هیآ 11. رفاغ ، هروس  -674

هیآ 105. نونم ،  ؤم  هروس  -675

هیآ 97. ءایبنا ، هروس  -676

.رارقالا مکحلاررغ ،  -677

.رارقالا مکحلاررغ ،  -678

 . تس  ّ هلآ هیلع و  هّللا  يالص  ربمایپ  دقرم  رانک  رد  هبابلوبا  نوتس  ای  هبوت و  نوتس  نامه  -679

هیآ 102. هبوت ،  هروس  -680

ص 115. ج 8 ، هنومنریسفت ،  -681

ص 236. ج 643 ، راحب ، -682

هیآ 70. ناقرف ،  هروس  -683
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ص 205. ج 2 ، یفاص ،  ص 33 و  ج 4 ، نیلقثلارون ،  ریسافت  -684

ص 269. ج 15 ، نازیملاریسفت ،  -685

ص 179. دا ، ؤفلا  هیلست  -686

هیآ 25. دیدح ، هروس  -687

ص 242. ج 7 ، راحب ، -688

ص 7. ج 9 ، نازیملا ،  ریسفت  -689

هیآ 7. فارعا ،  هروس  -690

هیآ 39. ءابن ، هروس  -691

ص 249. ج 7 ، راحب ، -692

 . هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دالیم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  ترایز  -693

هیآ 47. ءایبنا ، هروس  -694

هیآ 105. فهک ،  هروس  -695

 . فهک هروس  هیآ 105  لیذ  یفاصریسفت ،  -696

 . یئابطابط همالع  گرم ،  زا  سپ  تایح  -697

ص 242. ج 7 ، راحب ، -698

هیآ ءاسن ، هروس  -699
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هیآ 56. دوه ، هروس  -700

هیآ 43. فرخز ،  هروس  -701

هیآ 161. ماعنا ،  هروس  -702

هیآ 61. سی ،  هروس  -703

هیآ 101. نارمع ،  لآ  هروس  -704

ص 17. ج 1 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -705

ص 572. ج 5 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -706

تایآ 71 72. میرم ،  هروس  -707

ص 353. ج 3 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -708

ص 354. ج 3 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -709

ص 354. ج 3 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -710

ص 67. ج 8 ، راحب ، -711

هیآ 14. رجف ، هروس  -712

ص 65. ج 8 ، راحب ، -713

ص 69. ج 8 ، راحب ، -714

ص 202. ج 39 ، راحب ، -715

 . تسا هدروآ  ج 39 ، راحب ، رد  ثیدح  یسلجم 32  موحرم  اهنت  -716

ص 299. ج 3 ، ریدغلا ، -717

ص 966. ج 2 ، نیقیلا ،  ملع  -718
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 . نانجلا حیتافم  دوش  یم  هدناوخ  دیز  دجسم  رد  هک  یئاعد  نمض  -719

 . عفش هدام  هریغ ،  هّتس و  حاحص  زا  يوبنلا ،  ثیداحال  سرهفملا  مجعم  -720

هیآ 79. ءارسا ، هروس  -721

 . هیآ لیذ  ریبکریسفت ، -722

هیآ 87. میرم ،  هروس  -723

هیآ 5. نوقفانم ،  هروس  -724

هیآ 39. مجن ،  هروس  -725

هیآ 255. هرقب ،  هروس  -726

هیآ 48 و 123. هرقب ،  هروس  -727

تایآ 40 48. رثّدم ، هروس  -728

هیآ 80. لمن ،  هروس  -729

هیآ 70. سی ،  هروس  -730

ح 4308. هجام ،  نبا  ننس  نازیملا و  ریسفت  -731

ص 362. ج 8 ، راحب ، -732

هبطخ 175. هغالبلا ،  جهن  -733

ص 596. ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -734

ص 598. ج 2 ، یفاک ،  لوصا  -735

هیآ 17. لمّزم ،  هروس  -736

هیآ 254. هرقب ،  هروس  -737

هیآ 67. فرخز ،  هروس  -738
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هیآ 18. دعر ، هروس  -739

هیآ 34. سبع ،  هروس  -740

هیآ 10. تمایق ،  هروس  -741

هیآ 17. میهاربا ،  هروس  -742

هیآ 8. رطاف ، هروس  -743

هیآ 104. فهک ،  هروس  -744

هیآ 13. دیدح ، هروس  -745

هیآ 14. دیدح ، هروس  -746

هیآ 50. فارعا ،  هروس  -747

هیآ 31. ءابس ، هروس  -748

هیآ 32. ءابس ، هروس  -749

هیآ 67. بازحا ،  هروس  -750

ات 900  751

هیآ 68. بازحا ،  هروس  -751

هیآ 38. فارعا ،  هروس  -752

هیآ 21 میهاربا ،  هروس  -753
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هیآ 47. رفاغ ، و 

هیآ 48. رفاغ ، هروس  -754

هیآ 11. میرحت ،  هروس  -755

هیآ 22. میهاربا ،  هروس  -756

هیآ 22. میهاربا ،  هروس  -757

هیآ 201. فارعا ،  هروس  -758

هیآ 36. فرخز ،  هروس  -759

هیآ 22. میهاربا ،  هروس  -760

هیآ 99. لحن ،  هروس  -761

هیآ 49. رفاغ ، هروس  -762

هیآ 50. رفاغ ، هروس  -763

تایآ 106 111 نونم ،  ؤم  هروس  -764

هیآ 2. جح ،  هروس  -765

هیآ 35. هبوت ،  هروس  -766

هیآ 43. میهاربا ،  هروس  -767

هیآ 44. جراعم ،  .و  هیآ 43  ملق ،  هروس  -768

تایآ 125 126. هط ،  هروس  -769

هیآ 72. ءارسا ، هروس  -770

ص 196. ج 3 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -771

ص 196. ج 3 ، نیلقثلارونریسفت ،  -772
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ص 480. ج 8 ، هعیشلا ،  لئاسو  -773

ص 179. ج 11 ، هعیشلا ،  لئاسو  -774

ص 278. ج 44 ، راحب ، -775

هیآ 106. نارمع ،  لآ  هروس  -776

هیآ 27. سنوی ،  هروس  -777

هیآ 40. سبع ،  هروس  -778

هیآ 16. ملق ،  هروس  -779

هیآ 65. سی ،  هروس  -780

هیآ 97. ءارسا ، هروس  -781

هیآ 27. ناقرف ،  هروس  -782

ص 12. ج 4 ، نیلقثلارونریسفت ،  -783

هیآ 12. هدجس ،  هروس  -784

هیآ 71. رفاغ ، هروس  -785

هیآ 43. میهاربا ،  هروس  -786

هیآ 8. تاعزان ،  هروس  -787

هیآ 35. هبوت ،  هروس  -788

تایآ 28 29. هّقاحلا ،  هروس  -789

هیآ 2. دسم ، هروس  -790

هیآ 88. ارعش ، هروس  -791

هیآ 77. صصق ،  هروس  -792
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تایآ 22 42. فهک ،  هروس  -793

هیآ 15. دّمحم ، هروس  -794

هیآ 21. تلّصف ،  هروس  -795

هیآ 56. ءاسن ، هروس  -796

هیآ 10. قاقشنا ،  هروس  -797

تایآ 25 29. هّقاحلا ،  هروس  -798

هیآ 49. میهاربا ،  هروس  -799

 . مه اب  ینعی  نِینِّرَقُم  ریجنز و  لغ و  يانعم  هب  دفص  عمج  دافصا  هملک  -800

هیآ 201. هرقب ،  هروس  -801

تایآ 30 31. هّقاحلا ،  هروس  -802

هیآ 44. رجح ، هروس  -803

ص 505. ج 4 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -804

ص 504. ج 4 ، نیلقثلارونریسفت ،  -805

هیآ 145. ءاسن ، هروس  -806

ص 504. ج 4 ، نیلقثلارونریسفت ،  -807

هیآ 12. ناقرف ،  هروس  -808

هیآ 30. هروس ق ،  -809

هیآ 13. ناقرف ،  هروس  -810

هروس -811
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هیآ 30. رثّدم ،

هیآ 6. میرحت ،  هروس  -812

هیآ 73. رمز ، هروس  -813

هیآ 54. توبکنع ،  هروسو  هیآ 49  هبوت ،  هروس  -814

هیآ 29. فهک ،  هروس  -815

هیآ 41. فارعا ،  هروس  -816

هیآ 106. دوه ، هروس  -817

هیآ 7. کلم ،  هروس  -818

هیآ 85. لحن ،  هروس  -819

هیآ 97. ءارسا ، هروس  -820

هیآ 17. میهاربا ،  هروس  -821

هیآ 36. رطاف ، هروس  -822

هیآ 17. میهاربا ،  هروس  -823

هیآ 104. نونم ،  ؤم  هروس  -824

هیآ 104. نونم ،  ؤم  هروس  -825

هیآ 43. هعقاو ،  هروس  -826

هیآ 15. جراعم ،  هروس  -827

تایآ 17 18. جراعم ،  هروس  -828

هیآ 32. تالسرم ،  هروس  -829

هیآ 20. دلب ، هروس  -830
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هیآ 7. هزمه ،  هروس  -831

هیآ 24. هرقب ،  هروس  -832

تایآ 5 6. هزمه ،  هروس  -833

هیآ 19. جح ،  هروس  -834

هیآ 50. میهاربا ،  هروس  -835

هیآ 21. جح ،  هروس  -836

تایآ 6 7. هیشاغ ،  هروس  -837

هیآ 26. هروس ص ،  -838

تایآ 4 5. نیفّفطم ،  هروس  -839

ص 361. ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  -840

ص 16. ج 1 ، نیلقثلارونریسفت ،  -841

ص 16. ج 1 ، نیلقثلارونریسفت ،  -842

ص 300. مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  -843

هیآ 16. رفاغ ، هروس  -844

تایآ 33 34. هّقاحلا ،  هروس  -845

تایآ 40 46. رثّدم ، هروس  -846

تایآ 34 35. هیثاج ،  هروس  -847

هیآ 25. حون ،  هروس  -848

هیآ 10. میرحت ،  هروس  -849

تایآ 17 18. جراعم ،  هروس  -850
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هیآ 10. کلم ،  هروس  -851

ص 213. ج 7 ، راحب ، -852

هیآ 34. نیفّفطم ،  هروس  -853

هیآ 29. نیفّفطم ،  هروس  -854

هیآ 174. هرقب ،  هروس  -855

هیآ 49. ناخد ،  هروس  -856

ص 16. ج 8 ، راحب ، -857

ص 321. ج 2 ، ریدغلا ، -858

ص 415. ج 14 ، لاّمعلازنک ،  -859

ص 417. ج 14 ، لامعلازنک ،  -860

هیآ 44. بازحا ،  هروس  -861

هیآ 28. رجف ، هروس  -862

هیآ 170. نارمع ،  لآ  هروس  -863

هیآ 89. لمن ،  هروس  -864

تایآ 23 24. دعر ، هروس  -865

ص 13. ج 3 ، راحب ، -866

 . یلو راحبلا ، هنیفس  -867

هیآ 68. فرخز ،  هروس  -868

ياه یتحاران  دروم  رد  نزح  یلامتحا و  تارطخ  هرابرد  فوخ  -869
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ص 128. ج 18 ، نازیملا ،  ریسفت  .دشاب  یم  یعطق 

ص 194. ج 10 ، هنومن ،  ریسفت  -870

هیآ 44. رجح ، هروس  -871

ص 181. ج 8 ، راحب ، -872

ص 186. ج 8 ، راحب ، -873

ص 194. ج 8 ، راحب ، -874

ص 156. ج 8 ، راحب ، -875

هیآ 24. دعر ، هروس  -876

ص 507. ج 4 ، نیلقثلارون ،  ریسفت  -877

هیآ 50. هروس ص ،  -878

هیآ 133. نارمع ،  لآ  هروس  -879

هیآ 21. دیدح ، هروس  -880

ص 120. ج 8 ، راحب ، -881

هیآ 13. ناسنا ،  هروس  -882

.دراد یکنخ  بوطرمرایسب و  هیاس  هک  دنناد  یم  یتخرد  ار  حلط  یضعب  -883

تایآ 28 31. هعقاو ،  هروس  -884

ص 488. ج 14 ، لامعلازنک ،  ص 196 ؛  ج 8 ، راحب ، -885

هیآ 71. فرخز ،  هروس  -886

هیآ 35. هروس ق ،  -887

هیآ 17. هدجس ،  هروس  -888
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ص 191. ج 8 ، راحب ، -889

هیآ 35. دعر ، هروس  -890

هیآ 33. هعقاو ،  هروس  -891

هیآ 54. هروس ص ،  -892

هیآ 32. هعقاو ،  هروس  -893

هیآ 35. هروس ق ،  -894

هیآ 51. ناخد ،  هروس  -895

هیآ 82. ماعنا ،  هروس  -896

هیآ 127. ماعنا ،  هروس  -897

هیآ 38. سبع ،  هروس  -898

تایآ 22 23. تمایق ،  هروس  -899

هیآ 8. هیشاغ ،  هروس  -900

ات 1006  901

هیآ 39. سبع ،  هروس  -901

تایآ 19 24. هّقاحلا ،  هروس  -902

هیآ 38. فارعا ،  هروس  -903

هیآ 42. فارعا ،  هروس  -904

تـسا هدش  هتفگ  لِغ  دنراذگ ، یم  رثا  ناسنا  حور  رد  هنازومرم  هنیک ،  دسح و  نوچ  تسا و  هنایفخم  ذوفن  يانعم  هب  لِغ  هملک  -905
 . تفگ لِغ  ناوتب  زین  تشز  تافص  ریاس  هب  دیاش  و 

هیآ 62. میرم ،  هروس  -906
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هیآ 25. هعقاو ،  هروس  -907

هیآ 35. ءابن ، هروس  -908

هیآ 33. رطاف ، هروس  -909

هیآ 21. ناسنا ،  هروس  -910

هیآ 31. فهک ،  هروس  -911

هیآ 35. رطاف ، هروس  -912

هیآ 19. ناسنا ،  هروس  -913

هیآ 20. هعقاو ،  هروس  -914

هیآ 23. هّقاحلا ،  هروس  -915

هیآ 15. دّمحم ، هروس  -916

هیآ 21. هعقاو ،  هروس  -917

هیآ 15. دّمحم ، هروس  -918

هیآ 90. هدئام ،  هروس  -919

ناسنا هروس  -920
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هیآ 21. ، 

هیآ 91. هدئام ،  هروس  -921

هیآ 47. تاّفاص ،  هروس  -922

هیآ 35. ءابن ، هروس  -923

هیآ 19. هعقاو ،  هروس  -924

هیآ 5. ناسنا ،  هروس  -925

هیآ 35. هروس ق ،  -926

هیآ 6. ناسنا ،  هروس  -927

تایآ 45 47. تافاص ،  هروس  -928

 . صلاخ فاص و  بارش  ینعی  قیحر ،  تایآ 25 26 . نیفّفطم ،  هروس  -929

هیآ 21. ناسنا ،  هروس  -930

هیآ 71. فرخز ،  هروس  -931

هیآ 52. هیآ 48 و ص ،  تاّفاص ،  هروس  -932

هیآ 37. هعقاو ،  هروس  -933

هیآ 23. هعقاو ،  هروس  -934

هیآ 36. هعقاو ،  هروس  -935

هیآ 33. ءابن ، هروس  -936

هیآ 56. نمحّرلا ،  هروس  -937

هیآ 72. نمحّرلا ،  هروس  -938

هیآ 58. نمحّرلا ،  هروس  -939
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هیآ 57. ءاسن ، هروس  -940

ص 10. ج 14 ، هعیشلا ،  لئاسو  -941

هیآ 29. فهک ،  هروس  -942

هیآ 13. هیشاغ ،  هروس  -943

هیآ 14. هیشاغ ،  هروس  -944

هیآ 15. هیشاغ ،  هروس  -945

هیآ 16. هیشاغ ،  هروس  -946

هیآ 14. ناسنا ،  هروس  -947

هیآ 20. ناسنا ،  هروس  -948

تایآ 15 16. هعقاو ،  هروس  -949

هیآ 43. فارعا ،  هروس  -950

تایآ 29 30. رجف ، هروس  -951

هیآ 58. سی ،  هروس  -952

هیآ 24. دعر ، هروس  -953

هیآ 10. سنوی ،  هروس  -954

ص 141. ج 8 ، راحب ، -955

هیآ 72. هبوت ،  هروس  -956

ص 251. ج 69 ، راحب ، -957

هیآ 21. ناسنا ،  هروس  -958

هیآ 34. رطاف ، هروس  -959
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هیآ 21. روط ، هروس  -960

ص 10. ج 19 ، نازیملاریسفت ،  -961

هیآ 22. ناسنا ،  هروس  -962

هیآ 160. ماعنا ،  هروس  -963

هیآ 7. لازلز ،  هروس  -964

.زامن هکرتشم  تابیقعت  -965

 . بجر هام  ياعد  -966

 . تسا تشهب  دروم  رد  نآ  مامت  هک  هدمآ  ریبعت  نیا  هبترم  هدزای  نآرقرد  -967

هیآ 107. فهک ،  هروس  -968

ص 433. ج 13 ، نازیملا ،  ریسفت  -969

ص 132. ج 8 ، راحب ، -970

ص 194. ص 2 و ج 81 ، ج 76 ، ص 90 ؛  ج 74 ، ص 47 ؛  ج 97 ، راحب ، -971

هیآ 132. ماعنا ،  هروس  -972

تایآ 19 24. دعر ، هروس  -973

هیآ 75. ناقرف ،  هروس  -974

یفاصریسفت -975
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ص 77. ج 2 ، ، 

هیآ 12. ناسنا ،  هروس  -976

 . همکحلا نازیم  -977

.107 فهک ،  و  ، 14 جح ،  ، 23 میهاربا ،  ، 57 ءاسن ، هیآ 25 ، هرقب ،  هروس  هلمج :  زا  -978

هیآ 15. تایراذ ،  هیآ 45 و  رجح ، هروس  -979

هیآ 13. ءاسن ، هروس  -980

هیآ 195. نارمع ،  لآ  هروس  -981

تایآ 88 89. ءارعش ، هروس  -982

هیآ 10. هرقب ،  هروس  -983

هیآ 33. هروس ق ،  -984

هیآ 25. روط ، هروس  -985

ص 13. ج 19 ، نازیملاریسفت ،  -986

هیآ 27. روط ، هروس  -987

 . همکحلا نازیم  زا  لقن  هب  ص 242  ج 3 ، لئاسولا ،  كردتسم  -988

هیآ 26. هروس ص ،  -989

هیآ 40. فارعا ،  هروس  -990

 . همکحلا نازیم  -991

هیآ 96. لحن ،  هروس  -992

تایآ 107 108. دوه ، هروس  -993

هیآ 108. دوه ، هروس  -994
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هیآ 23. ّنج ، هیآ 11 و  قالط ،  هیآ 9 ؛  نباغت ،  هیآ 169 ؛  ءاسن ، هروس  -995

هیآ 97. ءارسا ، هروس  -996

هیآ 56. ءاسن ، هروس  -997

.دییامرف هعجارم  ایند ، رد  هن  میوش  یم  هداد  ازج  ترخآ  رد  ارچ  هک  لا  ؤس  نیا  زا  مشش  خساپ  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  -998

هیآ 20. ماعنا ،  هیآ 146 و  هرقب ،  هروس  -999

هیآ 107 و 108. دوه ، هروس  -1000

هیآ 12. لیللا ،  هروس  -1001

هیآ 12. ماعنا ،  هروس  -1002

هیآ 6. دوه ، هروس  -1003

هیآ 9. رجح ، هروس  -1004

هیآ 47. مور ،  هروس  -1005

هیآ 103. سنوی ،  هروس  -1006
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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